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cz   Bezpečnostní pokyny
( Bezpečnostní pokyny
Tento spotřebič je vyroben 
v souladu s příslušnými 
bezpečnostními předpisy pro 
elektrické spotřebiče a je 
vybaven funkcí potlačení šumu.
Těsnění chladicího okruhu bylo 
ověřeno.

O návodu k použití
■ Pozorně si přečtěte návod

k použití a instalaci spotřebiče.
Návod obsahuje důležité
informace o instalaci, použití
a údržbě vašeho spotřebiče.

■ Výrobce neodpovídá za
eventuální škody vzniklé
v důsledku nedodržení pokynů
a varování uvedených v tomto
návodu k použití a instalaci
spotřebiče.

■ Veškeré dokumenty si pečlivě
uschovejte pro pozdější použití
nebo pro případného dalšího
majitele.

Nebezpečí výbuchu
■ Nikdy nepoužívejte elektrická

zařízení uvnitř tohoto 
spotřebiče (např. ohřívače nebo
elektrické výrobníky ledu).

■ Neskladujte ve spotřebiči
žádné výrobky obsahující
hořlavé vznětlivé plyny (např.
spreje) nebo výbušné látky.

■ Výrobky s vysokým obsahem
alkoholu skladujte v dobře
uzavřených lahvích ve
vzpřímené poloze.

Nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem
Neodborné instalace a opravy 
mohou uživatele spotřebiče 
vážně ohrozit.
■ Jestliže je síťový kabel

poškozen, neprodleně odpojte
spotřebič z elektrické sítě.

■ Opravy spotřebiče smí být
prováděny pouze výrobcem,
technikem zákaznického
servisu nebo obdobně
kvalifikovanou osobou.

■ Používejte pouze součástky
poskytnuté výrobcem, který
odpovídá za jejich bezpečnost.

■ Používejte pouze prodlužovací
kabel zakoupený
v zákaznickém servisu.

Nebezpečí popálení chladem
■ Zmrazené potraviny nikdy

nevkládejte ihned po vyjmutí
z mrazicího prostoru do úst.

■ Vyhýbejte se delšímu kontaktu
vaší pokožky se zmrazenými
potravinami, ledem nebo
trubkami výparníku.

Nebezpečí úrazu
Nádoby obsahující nápoje sycené 
oxidem uhličitým mohou 
prasknout. Do mrazicího 
prostoru proto neukládejte 
nádoby obsahující sycené 
nápoje.
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Bezpečnostní pokyny   cz
Nebezpečí spojené s chladicí 
kapalinou
Spotřebič obsahuje nepatrné 
množství ekologické, ale hořlavé 
chladicí kapaliny R600a. Tato 
kapalina nepoškozuje ozónovou 
vrstvu a nezvyšuje skleníkový 
efekt. Unikající chladicí kapalina 
může poranit oči nebo se může 
vznítit.
■ Chraňte trubky před poškozením.
Jestliže jsou trubky poškozené:
■ Oheň a další zdroje možného

vznícení nesmějí být v blízkosti 
spotřebiče.

■ Místnost dobře provětrejte.
■ Vypněte spotřebič a vytáhněte

zástrčku ze zásuvky.
■ Volejte zákaznický servis.
Jak se vyhnout nebezpečným 
situacím pro děti a jiné 
zranitelné osoby

■ děti,
■ osoby se sníženými

fyzickými, psychickými či
senzorickými schopnostmi,

■ osoby nedostatečně poučené
o bezpečném používání
spotřebiče.

Opatření:
■ Ujistěte se, že děti a jinak

citlivé osoby jsou dostatečně
poučeny o možném riziku
použití spotřebiče.

■ Děti a jinak citlivé osoby smí
spotřebič používat pouze pod
dohledem zodpovědné osoby.

■ Spotřebič nesmí používat
děti mladší 8 let.

■ Při čištění a údržbě spotřebiče
musí být děti pod dohledem.

■ Děti si se spotřebičem
nesmí hrát.

Nebezpečí udušení
■ Jestliže je váš spotřebič

opatřen zámkem, uschovejte
klíč mimo dosah dětí.

■ Obal a jeho části
neponechávejte dětem.

Poškození
Jak zabránit poškození:
■ Nestůjte na podstavci, lištách 

a dvířkách spotřebiče a ani se
o ně neopírejte.

■ Umělohmotné části a těsnění
dvířek neznečišťujte olejem
nebo tukem.

■ Spotřebič odpojujte od sítě
zatáhnutím za síťovou
zástrčku, nikoli za přívodní
kabel.

Váha
Vzhledem k váze vašeho 
spotřebiče s ním při instalaci 
a přepravě zacházejte opatrně. 
~ „Umístění spotřebiče" 
na straně 7

Hrozí nebezpečí pro:
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cz    Použití podle určení
8 Použití podle určení 
Používejte spotřebič:
■ pouze k chlazení a zmrazování

potravin a k přípravě ledu.
■ pouze v domácnosti.
■ pouze v souladu s tímto návodem

k použití.

Tento spotřebič je určen k použití 
v nejvyšší povolené nadmořské výšce 
2000 m.

7 Ochrana životního 
prostředí

Obalový materiál
Veškerý obalový materiál je ekologický 
a recyklovatelný:
■ Likvidujte obalové materiály

ekologickým způsobem.
■ O aktuálních způsobech likvidace

se, prosím, informujte u vašeho
odborného prodejce nebo na
obecním úřadě.

Staré spotřebiče

:Varování
Dětem hrozí uvíznutí uvnitř 
spotřebiče a udušení!
■ Chraňte děti před uvíznutím uvnitř

spotřebiče tím, že v něm ponecháte
police a přihrádky.

■ Zabraňte dětem v kontaktu
se spotřebičem určeným k likvidaci.

Varování!
Možný únik chladicí kapaliny 
a škodlivých plynů
Trubky v chladicím okruhu a těsnění 
chraňte před poškozením.
1. Odpojte síťovou zástrčku.
2. Odstřihněte síťový kabel.
3. Nechte spotřebič odborně zlikvidovat.

 Tento spotřebič je označen
v souladu s evropskou směrnicí 
2012/19/EU, která se týká 
elektrických a elektronických 
spotřebičů (waste electrical and 
electronic equipment - WEEE). 
Tato směrnice udává rámec pro 
zpětný odběr a recyklaci v celé  
EU.

5  Instalace a připojení
Rozsah dodávky
Po vybalení zkontrolujte všechny díly 
spotřebiče, zda nedošlo během 
přepravy k jejich poškození.
V případě stížností prosím kontaktujte 
prodejce, u něhož jste spotřebič 
zakoupili, nebo náš zákaznický servis.
~ „Zákaznický servis" na straně 26
Vaše balení se skládá z následujících částí:
■ Volně stojící spotřebič
■

■

■

■

Vnitřní vybavení (v závislosti na modelu)
Návod k použití
Montážní návod
Informace o spotřebě energie
a hlučnosti

Ekologickou likvidací se znovu získávají 
cenné suroviny.
6
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Instalace a připojení    cz
Technické údaje
Informace o chladicí kapalině, objemu 
a dalších technických specifikacích 
naleznete na typovém štítku.
~ „Seznámení se se spotřebičem" na 
straně 9

Montáž spotřebiče

Umístění spotřebiče
Čím více chladicí kapaliny spotřebič 
obsahuje, tím větší prostor spotřebič 
vyžaduje pro své umístění. Unikající 
chladicí kapalina může v nedostatečně 
prostorných místnostech utvořit hořlavou 
směs plynu a vzduchu.
Místnost by měla mít tyto rozměry: 1 m3 
na 8 g chladicí kapaliny. Množství chladicí 
kapaliny obsažené ve vašem spotřebiči 
zjistíte z typového štítku uvnitř spotřebiče.
~ „Seznámení se se spotřebičem" na 
straně 9
Váha spotřebiče může dosáhnout až 81 kg, 
v závislosti na modelu.

Přípustná pokojová teplota
Přípustná pokojová teplota závisí na 
klimatické třídě spotřebiče.
Klimatická třída je uvedena na typovém 
štítku. ~ „Seznámení se se spotřebičem" 
na straně 9

Při dodržení přípustné pokojové teploty 
je spotřebič plně funkční.
Jestliže je spotřebič s klimatickou třídou 
SN zapojen při nižších pokojových 
teplotách, nedojde k jeho poškození při 
teplotách do +5 °C.

Tipy na úsporu energie

Upozornění: Rozmístění jednotlivých prvků uvnitř spotřebiče nemá vliv na jeho 
spotřebu energie.

Klimatická 
třída
SN

Přípustná pokojová 
teplota

N +16 °C ... 32 °C
ST +16 °C ... 38 °C
T +16 °C ... 43 °C

Montáž spotřebiče
Spotřebič by neměl být vystaven přímému 
slunečnímu záření.

Při nízké pokojové teplotě spotřebič chladí méně 
často, a proto  spotřebuje méně energie.

Nainstalujte spotřebič co nejdále od tepelných zdrojů 
(sporák či topné těleso):
3 cm od elektrických či plynových sporáků.
30 cm od olejových sporáků či sporáků na tuhá paliva.
Upozornění:  Je-li umístění vedle tepelného zdroje 
nevyhnutelné, použijte mezi spotřebičem 
a tepelným zdrojem vhodnou izolační desku.
Vyberte umístění pro instalaci spotřebiče při 
pokojové teplotě 20 °C.

+10 °C ... 32 °C

Pokud budete spotřebič používat v souladu s níže uvedenými pokyny, spotřebuje 
méně energie.
7



cz    Instalace a připojení
Pokud je to možné:
Pro dosažení uvedených energetických požadavků 
nainstalujte rozpěrnou podložku
(viz Montážní návod). Menší mezera mezi stěnou 
a spotřebičem nebude mít vliv na funkčnost 
spotřebiče. Může se při tom nepatrně zvýšit 
spotřeba energie.

Varování!
Nebezpečí popálení!
Jednotlivé části spotřebiče  se během provozu 
zahřívají. Nedotýkejte se těchto částí. Mohou 
způsobit popálení.

Vzduch na zadním panelu spotřebiče se intenzivně 
zahřívá. Jestliže může vzduch proudit ven, 
spotřebič spotřebuje méně energie.

~ Obr. #
Místnost denně větrejte.

Montáž spotřebiče

Při použití spotřebiče
Dvířka spotřebiče otevírejte pouze krátce. Vzduch uvnitř spotřebiče se intenzivně zahřívá. 

Spotřebič chladí méně často, spotřebuje tedy 
méně energie.

Zakoupené potraviny přepravujte v chladicí tašce 
a rychle je umístěte do spotřebiče.
Než do spotřebiče uložíte potraviny, vyčkejte, 
dokud zcela nevychladnou.
Zmrazené potraviny rozmrazujte v přihrádce 
chladničky, využijete tak jejich nízkou teplotu.

Mezi chladničkou a zadní stěnou vždy ponechte 
mezeru.
Potraviny balte vzduchotěsně.
Jednou ročně vysajte zadní část spotřebiče pomocí 
vysavače. 

Vzduch na zadním panelu spotřebiče se 
intenzivně zahřívá. Jestliže může vzduch proudit 
ven, spotřebič spotřebuje méně energie. 

Nikdy nezakrývejte nebo nezastavujte větrací nebo 

odvětrávací otvory spotřebiče.

Vzduch může volně cirkulovat a uvnitř spotřebiče 
se udržuje stále stejná vlhkost. Spotřebič chladí 
méně často, spotřebuje tedy méně energie.
8



Seznámení se se spotřebičem    cz
Před prvním použitím
1. Odstraňte ze spotřebiče veškeré

letáky, lepicí pásku a ochrannou fólii.
2. Očistěte spotřebič.
~ „Čištění spotřebiče" na straně 22

Elektrické připojení
Varování!
Nepřipojujte spotřebič k elektronickým 
úsporným zásuvkám.

Upozornění: Spotřebič lze připojit 
k síťovému měniči a k ostrovnímu 
měniči.
Síťové měniče se používají pro 
fotovoltaické systémy napojené přímo 
na národní rozvodnou síť.
Ostrovní měniče musí být používány 
v izolovaných programech. Izolované 
programy jsou například na lodích nebo 
v horských chatách, které nejsou přímo 
napojeny na národní rozvodnou síť.

1. Po instalaci spotřebiče vyčkejte
1 hodinu, teprve poté jej připojte
k síti. Zabráníte tím poškození
kompresoru.

2. Připojte spotřebič k síti přes
předpisově instalovanou zásuvku.
Zásuvka musí splňovat následující
parametry:

Mimo Evropu: Zkontrolujte, zda se
shoduje uvedené napětí a druh
proudu s hodnotami vaší elektrické
sítě. Specifikace spotřebiče jsou
uvedeny na typovém štítku.
~ „Seznámení se se spotřebičem" 
na straně 9

3. Připojte spotřebič k zásuvce umístěné
v jeho blízkosti. Zásuvka musí být
volně přístupná i po instalaci
spotřebiče.

* Seznámení se se
spotřebičem

Getting to know your appliance

Spotřebič
~ Obr. !
* podle modelu

220 V ... 240 VZásuvka
Vodič
Pojistka

50 Hz
10 A ... 16 A

#
+

Chladicí prostor
Mrazicí prostor

(-h Ukazatele
)"
)*
)2
):
)B

Vypínač zap/vyp 
Osvětlení 
Police 
Kamera 
Větrací otvory

)J
)R

)Z
)b

)j

1"
1**
12

(chladicí prostor) 
Chladicí přihrádka 
Přihrádka na zeleninu 
s regulátorem vlhkosti 
Typový štítek
Přihrádka na mražené 
potraviny
Kalendář pro zmrazování 
potravin
Výškově nastavitelné nožičky 
Přihrádka na máslo a sýr 
Přihrádka na velké lahve
9
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cz    Seznámení se se spotřebičem
Ovládací panel
~ Obr. "

Vnitřní vybavení 
(pouze některé modely)

Kamera
~ Obr. !/):

Při každém zavření dvířek pořídí tato 
fotobuňka snímek vnitřního prostoru 
spotřebiče a dveřních polic. Pomocí 
aplikace Home Connect si můžete 
snímky prohlédnout ve vašem mobilním 
zařízení.

Upozornění: Rozmazané snímky 
naznačují, že dvířka byla příliš rychle 
zavřena. Pro dosažení uspokojivé kvality 
obrazu zavírejte dvířka pomalu.

Police
~ Obr. (
Police můžete libovolně rozmístit:
■ Vytáhněte polici a vyjměte ji.

Roztažitelná police 
~ Obr. %

Na této polici můžete skladovat lahve:
■ Vysuňte polici vpřed, vložte níže

a vtlačte zpět.
Přihrádka
~ Obr. $

Přihrádku můžete vyjmout:
■ Vysuňte přihrádku, nadzdvihněte

její přední část a vyjměte ji.
Chladicí box 
~ Obr. )

Chladicí box můžete vyjmout:
■ Nadzdvihněte chladicí box

a vyjměte jej.

Držák na lahve
~ Obr. *

Při otevírání a zavírání dvířek:
■ Držák na lahve zabrání vypadnutí

lahví při otevření nebo zavření
spotřebiče.

Kalendář pro zmrazování potravin
~ Obr. !/)j
Kalendář pro zmrazování potravin vám 
ukazuje nejvyšší počet měsíců pro 
skladování potravin se stálou teplotou 
–18 °C.

(      Ukazatel chladicího prostoru R
Umožňuje ovládání chladicího 
prostoru.

0      Ukazatel chladicího prostoru
Ukazuje teplotu chladicího 
prostoru.
Ukazuje nastavenou teplotu v °C.

8      Tlačítko „super" v chladicím 
prostoru
Zapne a vypne superchlazení. 

@     Ukazatel mrazicího prostoru Q
Umožňuje ovládání mrazicího 
prostoru.

H      Ukazatel mrazicího prostoru 
Ukazuje teplotu mrazicího 
prostoru.

P      Tlačítko „super" v mrazicím 
prostoru
Zapne a vypne funkci 
supermrazení.

X      Tlačítko “alarm”
Vypnutí upozornění.

`      Tlačítko - +
             Nastaví teplotu.
h  Ukazatel režimu úspory energie

Rozsvítí se, pokud není 
spotřebič používán.
10



Použití spotřebiče    cz
Miska na led

Můžete si vytvořit kostky ledu:
1. Naplňte misku na kostky ledu do

3/4 vodou a umístěte ji do
mrazicího prostoru.
Upozornění: Jestliže miska na kostky
ledu ke stěně mrazicího prostoru
přimrzne, uvolněte ji pouze pomocí
tupého předmětu (např. rukojeť lžíce).

2. Kostky ledu z misky vyjmete tak, že
misku mírně prohnete nebo ji krátce
podržíte pod tekoucí vodou.

Chladicí akumulátor
V případě výpadku elektrického proudu 
nebo závady na spotřebiči:
■ Chladicí akumulátor zpomalí proces

rozmrazování uskladněných
mražených potravin.

Upozornění: Potraviny budete moci 
uchovávat déle, pokud na potraviny 
v horní přihrádce mrazicího prostoru 
umístíte chladicí akumulátor.
Chladicí akumulátor můžete vzít s sebou, 
pokud potřebujete dočasně uchovat 
potraviny chladné, např. v chladicí tašce.

1 Použití spotřebiče

Zapnutí spotřebiče
1. Stiskněte tlačítko )". Spotřebič se

začne ochlazovat. Zazní zvukový
signál a na displeji bliká ukazatel
teploty a rozsvícené tlačítko
"alarm" ukazuje, že je mrazicí
prostor stále příliš zahřátý.

2. Stiskněte tlačítko “alarm”.
Zvukový signál se vypne.

3. Nastavení požadované teploty
~ „Nastavení teploty" na straně 12

Rady k provozu
■ Po zapnutí spotřebiče může trvat

až několik hodin, než bude
dosažena požadovaná teplota.
Před dosažením nastavené teploty
nevkládejte do spotřebiče žádné
potraviny.

■ Díky plně automatickému systému
NoFrost se v mrazicím prostoru
netvoří námraza. Odmrazování proto
není nutné.

■ Postranní držadla pláště spotřebiče se
částečně mírně zahřívají. Zamezí se
tak srážení vlhkosti v oblasti těsnění
dvířek.

■ Jestliže se vám nedaří otevřít dvířka
mrazicího prostoru ihned poté, co jste
je zavřeli, vyčkejte, dokud se
nevyrovná podtlak.

Vypnutí a odpojení spotřebiče 

Vypnutí spotřebiče

■ Stiskněte tlačítko )".
Spotřebič se již neochlazuje.

Odpojení spotřebiče

Jestliže spotřebič po delší dobu nepoužíváte:

1. Stiskněte tlačítko )".
Spotřebič se již neochlazuje.

2. Vytáhněte síťovou zástrčku a vypněte
pojistku.

3. Očistěte spotřebič.
4. Ponechte dvířka spotřebiče otevřená.
11
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Nastavení teploty

Chladicí prostor

1. Pro provedení nastavení chladicího
prostoru stiskněte R.

2. Tiskněte několikrát tlačítko - +,
dokud se na ukazateli chladicího
prostoru nezobrazí požadovaná 
teplota.

Mrazicí prostor
1. Pro provedení nastavení mrazicího

prostoru stiskněte Q.
2. Tiskněte několikrát tlačítko - +, dokud

se na displeji nezobrazí požadovaná
teplota.

Monitor teploty - „OK" nálepka
(pouze některé modely)
Pokud teplota chladicího prostoru 
dosáhne +4 °C nebo méně, můžete pro 
ověření použít monitor teploty, nálepku 
OK.
Jestliže nálepka neukazuje OK, 
snižujte pozvolna teplotu.
Když je spotřebič zapnutý, dosažení 
nastavené teploty může trvat až 
12 hodin.
Správné nastavení

Superchlazení

Zapněte režim superchlazení 
například v těchto případech:
■ předtím, než do chladicího prostoru

začnete vkládat velké množství
potravin.

■ pro rychlé chlazení nápojů

Upozornění: Při spuštění funkce 
superchlazení může být spotřebič 
hlučnější.

Po 6 hodinách se spotřebič přepne do 
běžného provozu.

Zapnutí a vypnutí funkce superchlazení:
■ Stiskněte tlačítko „super" v chladicím

prostoru. Uvedení do provozu je
indikováno rozsvícením tlačítka.

Supermrazení

Funkci supermrazení zapněte např.:
■ pro úplné a co nejrychlejší

zmrazení potravin
■ 4 až 6 hodin předtím, než budete

zmrazovat potraviny o váze 2 kg
a více

■ pro využití nejvyšší mrazicí kapacity
~ „Nejvyšší mrazicí kapacita" na 
straně 20

Upozornění: Při spuštění funkce 
supermrazení může být spotřebič 
hlučnější.

Přibližně po 2 1/2 dnech se spotřebič 
přepne do běžného provozu.

Zapnutí a vypnutí funkce supermrazení:
■ Stiskněte tlačítko „super" v mrazicím

prostoru. Uvedení do provozu je
indikováno rozsvícením tlačítka.

+4 °C
Doporučená teplota 
Chladicí prostor: 
Mrazicí prostor: –18 °C

Funkce superchlazení ochladí chladicí 
prostor na co nejnižší teplotu.

Funkce supermrazení ochladí mrazicí 
prostor na co nejnižší teplotu.
12
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Režim úspory 
Není-li spotřebič používán, ukazatel 
se přepne do režimu úspory energie.
■ Rozsvítí se ukazatel režimu úspory

energie.
■ Intenzita osvětlení ukazatelů teploty

se sníží.
■ Jestliže je zapnutá funkce

superchlazení a/nebo supermrazení,
rozsvítí se příslušný ukazatel
s běžnou intenzitou osvětlení.

Jakmile spotřebič začnete používat, 
např. otevřením dvířek nebo stisknutím 
tlačítka, ukazatele se přepnou na běžnou 
intenzitu osvětlení.

M Alarm
AlarmDveřní alarm
Dveřní alarm (nepřetržitý zvuk) se zapne, 
jakmile jsou dvířka spotřebiče delší dobu 
otevřená.
■ Zavřete dvířka spotřebiče.

Zvukový signál se vypne.

Teplotní alarm
Teplotní alarm (přerušovaný zvuk) se 
zapne, pokud je v mrazicím prostoru příliš 
teplo. Ukazatel teploty bliká.

Varování!
Během procesu rozmrazování potravin se 
v potravinách mohou objevit bakterie, 
které poškodí jejich kvalitu.
Rozmrazené nebo rozmrazující se potraviny 
znovu nezmrazujte.
Opětovně zmrazit lze pouze uvařené 
pokrmy. Produkty, které překročí maximální 
dobu skladování, již neskladujte. 

Upozornění: Alarm se může spustit, 
aniž by byly ohroženy mrazené 
potraviny, a to v těchto případech:
■ Zapnutí spotřebiče.
■ Vložení většího množství čerstvých

potravin do spotřebiče.
■ Dvířka mrazicího prostoru jsou příliš

dlouho otevřená.

Ukazatel nejvyšší teploty a vypnutí 
zvukového signálu:
■ Stiskněte tlačítko “alarm”.

Na ukazateli se krátce zobrazí nejvyšší
dosažená teplota mrazicího prostoru.
Na ukazateli se poté znovu zobrazí
nastavená teplota.
Od této chvíle je nejvyšší dosažená
teplota znovu přepočítána a uložena.

Upozornění: Tlačítko “alarm”
zůstane svítit, dokud nebude znovu
dosaženo nastavené teploty.

oHome   Connect
Tento spotřebič lze připojit k Wi-Fi 
a dálkově ovládat pomocí mobilního 
zařízení.

Upozornění: Wi-Fi je registrovanou 
ochrannou známkou asociace Wi-Fi. 

Jestliže spotřebič není připojen k vaší 
domovní síti, bude fungovat jako 
chladnička bez připojení k síti a lze jej 
běžně provozovat pomocí ovládacích 
tlačítek.
13
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Upozornění
■ Dbejte na bezpečnostní pokyny

v tomto návodu k použití a na jejich
soulad i při provozování spotřebiče
pomocí aplikace Home Connect
během vaší nepřítomnosti
v domácnosti.
~ "Bezpečnostní pokyny na straně 4 
Dodržujte rovněž pokyny v návodu
k aplikaci Home Connect.

■ Provoz spotřebiče má vždy prioritu.
Během této doby není možné
spotřebič ovládat pomocí aplikace
Home Connect.

Nastavení Home Connect
Upozornění
■ Po zapnutí spotřebiče vyčkejte 

alespoň dvě minuty, dokud se 
nedokončí interní inicializace 
spotřebiče. Teprve potom spusťte 
nastavení aplikace Home Connect.

■ Pro zavedení nastavení pomocí
aplikace Home Connect musíte mít
tuto aplikaci nainstalovanou ve
vašem mobilním zařízení.
Postupujte podle pokynů, které
naleznete v dokumentech
týkajících se aplikace Home
Connect. Pro nastavení postupujte
podle pokynů aplikace.

■ Jestliže delší dobu spotřebič
nepoužíváte, menu aplikace Home
Connect se automaticky zavře.
Informace o možnostech spuštění
menu aplikace Home Connect
naleznete v příslušné kapitole.

Automatické připojení k domovní síti 
(WLAN)
Jestliže máte k dispozici WLAN router 
s funkcí WPS, chladničku lze 
automaticky připojit k domovní síti.

1. Stiskněte tlačítko „alarm".
Na ukazateli chladicího prostoru
se zobrazí Cn.

2. Stiskněte tlačítko pro chladicí
prostor.

3. Tiskněte tlačítko +, dokud se 
nezobrazí ukazatel teploty 
chladicího prostoru AC a ukazatel 
teploty mrazicího prostoru OF.

4. Stiskněte tlačítko pro mrazicí
prostor.

5. Stiskněte tlačítko +.
Spotřebič je připraven
k automatickému připojení.
Začne blikat ukazatel režimu úspory
energie.
Na ukazateli teploty mrazicího
prostoru se po dobu 2 minut zobrazí
animace.
Dokud se na ukazateli zobrazuje
animace, spotřebič je připraven
k automatickému připojení.

6. Během těchto 2 minut aktivujte funkci
WPS na vašem domovním routeru
(např. použitím tlačítka WPS/WLAN;
dodržujte pokyny k tomuto tématu
uvedené v dokumentaci k vašemu
routeru).
Pokud došlo k úspěšnému připojení,
na ukazateli mrazicího prostoru se
zobrazí On a rozsvítí se ukazatel
režimu úspory energie.
Chladnička je nyní připravena
k připojení k aplikaci.

Upozornění: Jestliže se na ukazateli 
teploty mrazicího prostoru zobrazí OF, 
nebylo možné navázat připojení.

1. Zkontrolujte, zda je chladnička
umístěna v rozmezí domovní sítě
(WLAN).

2. Zopakujte postup nebo proveďte 
připojení manuálně.
14
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Manuální připojení k 
domovní síti (WLAN)
Jestli váš WLAN router nedisponuje 
funkcí WPS nebo není možné se pomocí 
ní připojit, můžete svou chladničku 
připojit k domovní síti manuálně.
1. Stiskněte tlačítko „alarm".

Na ukazateli chladicího prostoru
se zobrazí Cn.

2. Stiskněte tlačítko pro chladicí prostor.
3. Tiskněte tlačítko +, dokud se

nezobrazí ukazatel teploty
chladicího prostoru SA a ukazatel
teploty mrazicího prostoru OF.

4. Stiskněte tlačítko pro mrazicí prostor.
5. Stiskněte tlačítko +.

Spotřebič je připraven k 
manuálnímu připojení.
Začne blikat ukazatel režimu úspory 
energie.
Na ukazateli teploty mrazicího 
prostoru se zobrazí animace. Dokud 
se na ukazateli zobrazuje animace, 
spotřebič je připraven
k manuálnímu připojení.

6. Chladnička si nyní nastavila svou
vlastní síť WLAN s názvem sítě
„HomeConnect".
Můžete nyní ovládat svou síť pomocí
svého mobilního zařízení.

7. V menu pro nastavení ve vašem
mobilním zařízení nyní vyhledejte
nastavení WLAN.

8. Připojte své mobilní zařízení k síti
WLAN „HomeConnect".
Heslo: HomeConnect
Připojení může trvat až 60 vteřin.

9. Po úspěšném připojení otevřete ve
vašem mobilním zařízení aplikaci
Home Connect. Aplikace začne
vyhledávat chladničku.

10. Jakmile aplikace nalezne připojení
k chladničce, vložte do příslušných
kolonek název sítě („SSID") a heslo
(„Klíč") vaší domovní sítě (WLAN).

11. Potvrďte tlačítkem Připojit k domácím
spotřebičům.
– Pokud došlo k úspěšnému

připojení, na ukazateli mrazicího
prostoru se zobrazí On a rozsvítí
se ukazatel režimu úspory
energie.
Chladnička je nyní připravena
k připojení k aplikaci.

– Jestliže se na ukazateli teploty
mrazicího prostoru zobrazí OF,
nebylo možné navázat připojení.
Zkontrolujte, zda je chladnička
umístěna v rozmezí domovní sítě
(WLAN).
Postup zopakujte.

Připojení chladničky k aplikaci

1. Stiskněte tlačítko „alarm".
Na ukazateli chladicího prostoru
se zobrazí Cn.

2. Stiskněte tlačítko pro chladicí prostor.
3. Tiskněte tlačítko +, dokud se

nezobrazí ukazatel teploty
chladicího prostoru PA a ukazatel
teploty mrazicího prostoru OF.

4. Stiskněte tlačítko mrazicího prostoru.

5. Pro připojení spotřebiče k aplikaci
stiskněte tlačítko +.
Na ukazateli teploty mrazicího
prostoru se zobrazí animace
a rozsvítí se ukazatel režimu
úspory energie.
15
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6. Vyčkejte, dokud se na vašem
mobilním zařízení chladnička
nezobrazí v aplikaci Home Connect.
Jestliže nedošlo k automatickému
zobrazení vaší chladničky, v aplikaci
Home Connect nejprve zvolte
Vyhledat domácí spotřebiče a poté
Připojit domácí spotřebič.

7. Postupujte podle pokynů pro aplikaci
Home Connect, dokud není proces
ukončen. Na ukazateli teploty
chladicího prostoru se zobrazí Pa a na
ukazateli teploty mrazicího prostoru
se zobrazí On.
Chladnička je nyní připojena
k aplikaci.
Jestliže se připojení nezdaří,
zkontrolujte, zda je vaše mobilní
zařízení připojeno k domovní síti
(WLAN).
Poté se znovu pokuste navázat
spojení.
Jestliže se na ukazateli teploty
mrazicího prostoru zobrazí Er,
nastavení Home Connect resetujte.

Upozornění: Při resetování dojde
k resetování celého nastavení Home
Connect.

Kontrola síly signálu

1. Stiskněte tlačítko „alarm".
Na ukazateli chladicího prostoru
se zobrazí Cn.

2. Stiskněte tlačítko pro chladicí
prostor.

3. Tiskněte tlačítko +, dokud se na
ukazateli chladicího prostoru
nezobrazí Sl. Na ukazateli teploty
mrazicího prostoru se zobrazí
hodnota mezi 0 (žádný signál) a 3
(plný signál).

Síla signálu by měla být alespoň 2. 
Jestliže je signál příliš slabý, spojení 
může být přerušeno.
– Umístěte router blíže k chladničce.
– Dbejte na to, aby nedošlo k rušení 

spojení okolními zdmi.
– Pro silnější signál nainstalujte

zesilovač signálu (repeater).

Aktivace kamery

Jestliže je spotřebič připojen k domovní 
síti (WLAN) a k aplikaci Home Connect, 
můžete aktivovat kameru:
1. Stiskněte tlačítko „alarm".

Na ukazateli chladicího prostoru
se zobrazí Cn.

2. Stiskněte tlačítko pro chladicí
prostor.

3. Tiskněte tlačítko +, dokud se
nezobrazí ukazatel teploty chladicího
prostoru CA a ukazatel teploty
mrazicího prostoru OF.

4. Stiskněte tlačítko pro mrazicí
prostor.

5. Stiskněte tlačítko +.
Na ukazateli teploty mrazicího 
prostoru se zobrazí On a rozsvítí se 
ukazatel režimu úspory energie. 
Kamera je aktivována.

Upozornění
■ Jestliže je kamera aktivován a do 

prostoru chladničky je pomocí 
aplikace často nahlíženo, může to 
způsobit zvýšený přenos dat.

■ Nahrání snímků může trvat až tři
minuty.

■ Různé externí faktory týkající se
domovní sítě a internetu mohou
způsobit problémy s přenosem
a zničení snímků. Tyto problémy
však nemají žádný vliv na základní
funkce spotřebiče.

Pokud nelze navázat spojení, sílu signálu 
byste měli ověřit.
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Deaktivace kamery:
1. Stiskněte tlačítko „alarm".

Na ukazateli chladicího prostoru
se zobrazí Cn.

2. Stiskněte tlačítko pro chladicí
prostor.

3. Tiskněte tlačítko +, dokud se
nezobrazí ukazatel teploty chladicího
prostoru CA a ukazatel teploty
mrazicího prostoru On.

4. Stiskněte tlačítko pro mrazicí
prostor.

5. Stiskněte tlačítko +.
Na ukazateli teploty mrazicího 
prostoru se zobrazí OF. 
Kamera byla deaktivována.

Resetování nastavení Home Connect 

Jestliže zaznamenáváte problém 
s připojením spotřebiče k síti nebo se 
snažíte zaregistrovat spotřebič do 
jiné domovní sítě, nastavení aplikace 
Home Connect lze resetovat.

1. Stiskněte tlačítko „alarm".
Na ukazateli chladicího prostoru
se zobrazí Cn.

2. Stiskněte tlačítko pro chladicí
prostor.

3. Tiskněte tlačítko +, dokud se
nezobrazí ukazatel teploty
chladicího prostoru rE a ukazatel
teploty chladicího prostoru OF.

4. Stiskněte tlačítko pro mrazicí
prostor.

5. Stiskněte tlačítko +.
Na ukazateli teploty mrazicího
prostoru se po dobu 15 vteřin zobrazí
animace.
Na ukazateli teploty mrazicího
prostoru se poté zobrazí OF.
Nerozsvítí se ukazatel režimu úspory
energie.
Nastavení Home Connect je
resetováno.

Instalace aktualizací pro aplikaci 
Home Connect
Chladnička v pravidelných intervalech 
kontroluje, zda jsou v softwaru Home 
Connect dostupné aktualizace.
Jestliže je aktualizace dostupná, na 
ukazateli chladicího prostoru se zobrazí 
„Up".
Stisknutím jakéhokoliv tlačítka resetujete 
ukazatel na nastavenou teplotu.
Instalace aktualizace:
1. Stiskněte tlačítko „alarm".

Na ukazateli chladicího prostoru
se zobrazí Cn.

2. Stiskněte tlačítko pro chladicí prostor.
3. Tiskněte tlačítko +, dokud se

nezobrazí ukazatel teploty
chladicího prostoru UP a ukazatel
teploty mrazicího prostoru OF.

4. Stiskněte tlačítko pro mrazicí
prostor.

5. Stiskněte tlačítko +.
Na ukazateli teploty mrazicího
prostoru se zobrazí animace.
Aktualizace bude
nainstalována. Všechna tlačítka
jsou během instalace
uzamčena.
– Po úspěšné instalaci aktualizace

se na ukazateli teploty mrazicího
prostoru zobrazí On.

– Pokud instalace aktualizace
neproběhla úspěšně, na ukazateli
teploty mrazicího prostoru se
zobrazí Er.
Pokuste se provést aktualizaci
znovu později.
Pokud se vám po několikátém
pokusu o instalaci nepodaří
aktualizaci nainstalovat, volejte
zákaznický servis.
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Informace o ochraně údajů
Jakmile je váš spotřebič poprvé 
registrován do sítě WLAN, která je 
připojena k internetu, váš spotřebič 
přenáší na server Home Connect 
následující kategorie údajů (úvodní 
registrace):
■ Unikátní identifikace spotřebiče

(skládá se z kódu spotřebiče
a adresy MAC instalovaného
komunikačního modulu Wi-Fi).

■ Bezpečnostní certifikát
komunikačního modulu Wi-Fi 
(k zajištění bezpečného IT připojení).

■ Současná verze softwaru a hardwaru
vašeho domácího spotřebiče.

■ Status předchozího nastavení
a nastavení z výroby.

Úvodní registrace připraví funkce 
aplikace Home Connect k použití a je 
požadována pouze tehdy, když chcete 
použít tyto funkce Home Connect 
poprvé.

Upozornění: Ujistěte se, že funkce Home 
Connect jsou používány pouze ve spojení 
s aplikací Home Connect. Informace 
o ochraně údajů jsou přístupné pomocí
aplikace Home Connect.

Prohlášení o shodě
Společnost Robert Bosch Hausgeräte 
GmbH tímto prohlašuje, že spotřebič 
s aplikací Home Connect splňuje 
základní požadavky a další příslušná 
ujednání směrnice 1999/5/EC.

U Chladicí prostor 
Chladicí prostor je vhodný pro skladování 
masa, uzenin, ryb, mléčných výrobků, 
vajíček, hotových pokrmů a těsta.

Teplota chladicího prostoru může být 
nastavena na teplotu od +2 °C ... +8 °C.
Chladicí prostor lze také využít ke 
skladování netrvanlivých potravin na 
krátkou až středně dlouhou dobu. Čím 
nižší je zvolená teplota, tím pomalejší je 
enzymatický a chemický proces 
a množení škodlivých bakterií. Teplota 
+4 °C a nižší zajišťuje optimální 
čerstvost a nezávadnost skladovaných 
potravin.

Jak skladovat potraviny 
Upozornění: Potraviny neopírejte 
o zadní stěnu chladicího prostoru.
Zabrání se tak totiž proudění vzduchu 
a potraviny by mohly k zadní stěně 
přimrznout.
■ Skladujte čerstvé potraviny. Jejich

kvalita a čerstvost tak vydrží déle.
■ V případě hotových pokrmů či

potravin v lahvích nepřesáhněte
doporučené datum spotřeby a datum
použitelnosti stanovené výrobcem.

■ Pro uchování aroma, barvy
a čerstvosti před umístěním do
spotřebiče potraviny vložte do obalu
či zakryjte.
Zamezíte tak přenosu vůní a změně
zabarvení umělohmotných dílů
spotřebiče.

■ Předtím, než potraviny uložíte
do chladicího prostoru 
spotřebiče, vyčkejte, dokud zcela 
nevychladnou.
18
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Chladicí prostor     cz
Chladicí zóny v chladicím 
prostoru
Vzduch v chladničce cirkuluje 
a vytváří tak v tomto prostoru různé 
chladicí zóny.

Nejchladnější zóna
Nejchladnější zóna je vnitřní strana 
u zadní stěny a v chladicí přihrádce.
~ Obr. !

Upozornění: V nejchladnější zóně 
skladujte netrvanlivé potraviny (např. 
ryby, uzeniny, maso).

Nejteplejší zóna
Nejteplejší zónou je horní část 
dvířkového prostoru.

Upozornění: V nejteplejší zóně skladujte 
např. tvrdé sýry a máslo. Sýr bude moci 
uvolňovat svou chuť a vůni, máslo 
budete moci snadno rozetřít.

Přihrádka na zeleninu 
s regulátorem vlhkosti
~ Obr. &
Přihrádka na zeleninu je nejlepším 
prostorem pro skladování ovoce 
a zeleniny. Vlhkost vzduchu v přihrádce 
na zeleninu lze nastavit pomocí 
regulátoru vlhkosti a speciálního 
těsnění. Umožní vám to skladování 
čerstvého ovoce a zeleniny až po 
dvakrát delší dobu než při běžném 
skladování.

Vlhkost vzduchu v zásuvce na zeleninu 
lze nastavit podle typu a množství 
skladovaných potravin:
■ Spíše ovoce a jeho velké množství

- nižší vlhkost vzduchu
■ Spíše zelenina a její smíšené

skladování nebo menší množství
- nastavte vyšší vlhkost vzduchu

Upozornění
■ Ovoce citlivé na chlad (např. ananas,

banán, papája a citrusové plody)
a zelenina citlivá na chlad (např. lilek,
okurka, cuketa, paprika, rajčata
a brambory) by měly být skladovány
mimo chladničku při teplotě cca
+8 °C - +12 °C, ochrání se tak jejich
kvalita, chuť a vůně.

■ V závislosti na druhu potravin
a jejich množství se může
v přihrádce na zeleninu srážet pára.
Sraženou páru můžete otřít suchým
hadříkem a pomocí regulátoru
vlhkosti můžete upravit vlhkost
uvnitř přihrádky na zeleninu.

Chladicí přihrádka
~ Obr. '
Teplota v chladicí přihrádce je nižší 
než v chladicím prostoru. Může dojít 
ke snížení teploty pod 0 °C.

Ideální ke skladování ryb, masa a uzenin. 
Není vhodná ke skladování salátů, 
zeleniny a potravin citlivých na chlad.

Teplotu chladicí přihrádky 
lze upravit dle potřeby:
■ Snížení teploty: otočení doprava
■ Zvýšení teploty: otočení doleva
■ Doporučeno: střední nastavení
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cz    Mrazicí prostor
W Mrazicí prostor 
Mrazicí prostor je vhodný ke:
■ skladování mrazených potravin
■ vyrábění ledových kostek
■ zmrazování potravin

Teplota prostoru může být nastavena 
od -16 °C do -24 °C.
Mrazicí prostor může být použit ke 
dlouhodobému skladování netrvanlivých 
potravin, aniž by ztrácely na kvalitě, 
jelikož nízká teplota zpomaluje nebo 
zcela zastaví proces kažení potravin.
Vzhled, chuť, vůně i cenné složky 
potravin jsou zachovány.
Potraviny lze dlouhodobě skladovat při 
teplotě -18 °C a nižší.
Doba mezi ukládáním čerstvých potravin 
do mrazicího prostoru a mezi dobou, kdy 
zcela zamrznou, záleží na následujících 
faktorech:
■ nastavená teplota
■ druh potravin
■ množství potravin v mrazicím prostoru
■ množství a druh skladování

Nejvyšší mrazicí kapacita
Nejvyšší mrazicí kapacita ukazuje 
množství potravin, jež lze zmrazit během 
24 hodin.
Informace o nejvyšší mrazicí kapacitě 
jsou uvedeny na typovém štítku. 
~ „Seznámení se se spotřebičem" 
na straně 9
Abyste využili nejvyšší mrazicí kapacitu 
svého spotřebiče, spusťte funkci 
supermrazení alespoň 24 hodin předem.

Předpoklady pro využití 
nejvyšší mrazicí kapacity
1. Spusťte funkci supermrazení

přibližně 24 hodin před vložením
čerstvých potravin.
~ "Supermrazení" na straně 12

2. Vyjměte z mrazicího prostoru
přihrádku a potraviny skladujte přímo
na policích a na dně mrazicího
prostoru.

3. Nejprve zaplňte potravinami horní
přihrádku. V této oblasti dojde k jejich
nejrychlejšímu zmrazení.

4.

5.

Jestliže vrchní přihrádka není adekvátní,
skladujte zbylé množství potravin ve
spodní přihrádce, přičemž začněte
potraviny vkládat zprava a zezdola.

Úplné využití mrazicího 
prostoru
Abyste zcela využili objem mrazicího 
prostoru:
■ vyjměte z něj veškeré příslušenství.
■ vyjměte veškeré příslušenství.

Nákup mrazených potravin
■ Ujistěte se, že obal není poškozen.
■ Nepřekračujte doporučené datum

spotřeby.
■ Teplota mrazáku v supermarketu musí

být -18 °C nebo nižší.
■ Je-li to možné, přesuňte mrazené

potraviny v chladicí tašce co nejrychleji 
do mrazicího prostoru.

Čerstvě zamrazené potraviny skladujte
co nejblíže k postraním panelům
spotřebiče.
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Plnění přihrádek
■ Velké množství potravin zmrazujte

v horní přihrádce. V této oblasti dojde
k jejich nejrychlejšímu
a nejšetrnějšímu zmrazení.

■ Potraviny v prostoru zásuvek nebo
přímo v mrazicím prostoru řádně 
rozložte.

■ Potraviny, které chcete zmrazit,
nepokládejte na již zmrazené
potraviny. Je-li to třeba, mrazené
potraviny znovu poskládejte
v příslušné přihrádce.

■ Co je důležité pro neomezenou
cirkulaci vzduchu uvnitř spotřebiče:
Přihrádka na zmrazené potraviny musí
být vložena až nadoraz.

Zmrazování čerstvých potravin
Zmrazujte pouze čerstvé a kvalitní 
potraviny. 
Potraviny, které jsou vařené, smažené či 
pečené jsou vhodnější ke zmrazování 
než potraviny syrové.
Před zmrazováním potravin je ošetřete 
tak, aby si zachovaly své nutriční 
hodnoty a co nejlepší chuť, vůni a barvu.
■ Zeleninu omyjte, nakrájejte, blanšírujte.
■ Ovoce omyjte, vypeckujte či

oloupejte, přidejte cukr či roztok
kyseliny askorbové.

Informace o těchto postupech lze 
zjistit z příslušné literatury.

Vhodné ke zmrazování
■ pečivo
■ ryby a mořské plody
■ maso
■ drůbež a zvěřina
■ zelenina, ovoce a bylinky
■ vejce bez skořápek
■ mléčné výrobky, např. sýr, máslo

a tvaroh
■ předpřipravená jídla a zbytky pokrmů,

např. polévky, dušená jídla, vařené
maso a ryby, pokrmy z brambor,

Nevhodné ke zmrazování
■ druhy zeleniny, které se obvykle

konzumují syrové, např. salát či
ředkvičky

■ celá či vařená vejce
■ hroznové víno
■ celá jablka, hrušky a broskve
■ jogurty, zákysy, zakysaná smetana,

čerstvá smetana a majonéza

Balení mrazených potravin
Správný typ obalu a výběr materiálu jsou 
rozhodujícími faktory v udržení kvality 
výrobku a v zamezení tvorby skvrn 
z mrazu.
1. Potraviny uložte do obalu.
2. Vytlačte úplně vzduch.
3. Obal těsně uzavřete, zabráníte tak

ztrátě aroma a vysušení potravin.
4. Na obal napište obsah balíčku

a datum zmrazení.

Vhodný obalový materiál:
■ umělohmotné fólie
■ polyetylénové fólie
■ alobal
■ mrazicí dózy
Materiál pro uzavírání obalů:
■ pryžové kroužky
■ umělohmotné sponky
■ lepicí pásky odolné proti chladu
Nevhodný obalový materiál:
■ balicí papír
■ pečicí papír
■ celofán
■ odpadkové pytle a použité nákupní

tašky

Životnost mrazených potravin při 
teplotě -18 °C
Ryby, uzeniny, hotové 
pokrmy, koláče a těsta:

až 6 měsíců

 Maso a drůbež: až 8 měsíců  
Ovoce, zelenina: až 12 měsíců
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cz   Odmrazování
Rozmrazování mrazených 
potravin
Rozmrazování musí být přizpůsobeno 
potravinám a snaze zachovat co nejvyšší 
kvalitu výrobků.

Rozmrazování:
■ v chladicím prostoru (obzvlášť vhodné

pro živočišné produkty jako například
ryby, maso, sýr, tvaroh)

■ v pokojové teplotě (chléb)
v mikrovlnné troubě (potraviny
určené pro okamžitou konzumaci
nebo okamžitou úpravu)

■

■ v troubě/na sporáku (potraviny určené
pro okamžitou konzumaci nebo
okamžitou úpravu)

Varování!
Rozmrazené nebo rozmrazující se 
potraviny znovu nezmrazujte. Můžete 
znovu zmrazit pouze hotové pokrmy 
(vařené či smažené).
Mrazené potraviny již nemohou být 
skladovány po tu nejdelší možnou dobu.

= Odmrazování
Defrosting Díky plně automatickému systému 
NoFrost se v mrazicím prostoru netvoří 
námraza. Odmrazování proto již není 
nutné.

D Čištění spotřebiče
Varování!
Zacházejte se spotřebičem tak, abyste 
nepoškodili spotřebič ani jeho součásti.
■ Nepoužívejte žádné čisticí prostředky

obsahující písek ani čisticí prostředky 
a ředidla obsahující kyseliny.

■ Nepoužívejte žádné drátěné či brusné
čisticí houbičky. Kovový povrch by tak
mohl začít rezivět.

■ Poličky ani přihrádky nikdy
nemyjte v myčce nádobí. Mohly
by se zdeformovat.

Postupujte následovně:
1. Spotřebič vypněte.
2. Vytáhněte síťovou zástrčku a vypněte

pojistku.
3. Vyjměte potraviny a umístěte je na

chladné místo. Je-li to možné,
umístěte na potraviny ledový sáček.

4. Vyčkejte, až případná vrstva námrazy
z chladicího prostoru roztaje.

5. Poté otřete povrch spotřebiče
měkkým hadříkem, vlažnou vodou
s trochou prostředku na mytí nádobí
s neutrálním pH.
Varování!
Voda při oplachování se nesmí dostat
do odvětrávacích otvorů spotřebiče.

6. Otřete těsnění dvířek čistou vodou
a osušte je důkladně hadříkem.

7. Spotřebič znovu zapněte a vložte do
něj potraviny.
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Zápach   cz
Čištění vybavení
Před čištěním spotřebiče rozeberte 
jeho součásti.
~ "Vnitřní vybavení" na straně 10

Kamera
Změna teploty a vlhkosti může způsobit 
zamlžení objektivu kamery.
Abyste tomu zabránili, opatřete objektiv 
deflektorem vlhkosti, který lze zakoupit 
v maloobchodech.

Používejte rovněž na otírání hadřík 
z mikrovlákna.

1. Vypněte spotřebič stisknutím
tlačítka ZAP/VYP. )".

2. Vyjměte ze spotřebiče veškeré
potraviny.

3. Očistěte vnitřní prostor ~ Kapitola 
„Čištění spotřebiče" na straně 22

4. Omyjte veškerý obalový materiál.
5. Silně vonící potraviny neprodyšně

utěsněte, aby se nežádoucí zápach 
nevytvářel.

6. Spotřebič znovu zapněte.
7. Vložte potraviny zpět do spotřebiče.
8. Zkontrolujte, zda se po

24 hodinách zápach stále
nevytváří.

9 Osvětlení
Váš spotřebič je vybaven bezúdržbovým 
LED osvětlením.
Toto osvětlení smí opravovat pouze 
technik zákaznického servisu.
Zůstanou-li dvířka spotřebiče otevřená 
déle než 10 minut, osvětlení se 
automaticky vypne.

> Zvuky
Běžné zvuky
Bzučení: Motor běží, např. 
chladicí jednotka, větrání.
Bublání, klokotání nebo syčení:
Chladicí kapalina je v chodu.
Cvakání: Motor se zapíná nebo vypíná.
Cvakání kamery:  Ukončete 
pohotovostní režim a kamery 
kalibrujte. Nedochází k přenosu dat.
Praskání: Dochází k úspěšnému 
automatickému odmrazování.

Zamezení zvuků
Spotřebič nestojí rovně: Vyrovnejte 
spotřebič pomocí vodováhy. Použijte 
k tomu například podložku.
Spotřebič není „volně stojící": 
posuňte spotřebič stranou od přilehlých 
skříněk nebo spotřebičů.
Příhrádky, police nebo skladovací 
plochy se chvějí nebo jsou vzpříčené: 
Prozkoumejte vyjímatelné části 
a případně je znovu nasaďte.
Lahve nebo nádoby se dotýkají: 
Odsuňte lahve nebo nádoby mírně 
od sebe.

l  Zápach
Jestliže se ve vašem spotřebiči  objeví 
nepříjemný zápach:
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cz    Co dělat v případě poruchy?
3 Co dělat v případě poruchy?
Dříve, než zavoláte servisní službu, si ověřte, zda na základě následujících pokynů 
neodstraníte závadu sami.

Teplota se značně odchyluje od nastavení.
Spotřebič na 5 minut vypněte.
~ „Vypnutí a odpojení spotřebiče" na straně 11 
Pokud je teplota příliš vysoká, zkontrolujte po 
několika hodinách, zda nedošlo ke zlepšení. 
Pokud je teplota příliš nízká, zkontrolujte ji druhý 
den znovu.

zástrčku. Vypadla pojistka. Zkontrolujte pojistky.
Nefunguje připojení k síti. Zkontrolujte, zda je spotřebič v zásuvce.

Displej bliká.
Teplota mrazicího prostoru byla příliš vysoká. Po stisknutí tlačítka "alarm" se na 5 vteřin na 

displeji zobrazí nejvyšší teplota mrazicího prostoru. 
Stiskněte tlačítko "alarm". 
Displej přestane blikat.

Spotřebič se neochlazuje, vnitřní osvětlení však svítí. 
Je zapnuta demo verze. Držte tlačítko „alarm" po dobu 10 vteřin, dokud 

nezazní zvukový signál. 
Vyčkejte a zkontrolujte, zda se spotřebič ochlazuje.

Bliká displej, je slyšet zvukový signál a svítí tlačítko „alarm".
Stiskněte tlačítko „alarm". Alarm se vypne.

Otevřete dvířka spotřebiče. Zavřete dvířka. 
Větrací nebo odvětrávací otvory spotřebiče byly 
zakryty.

Odkryjte větrací nebo odvětrávací otvory spotřebiče.

Vložení většího množství čerstvých potravin do 
spotřebiče.

Nepřesahujte maximální mrazicí kapacitu spotřebiče.

Nefunguje vnitřní osvětlení. 
Síťová zástrčka není správně zastrčena v zásuvce.          Připojte správně síťovou zástrčku.
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Co dělat v případě poruchy?     cz
Plně automatické odmrazování již nefunguje, nastavené teploty není dosaženo.
Dvířka mrazicího prostoru byla příliš dlouho 
otevřena. Na výparníku (chladicí jednotka) 
v systému NoFrost se nachází příliš mnoho 
námrazy.

Pro odmrazení výparníku vyjměte přihrádky  
s mraženými potravinami, dobře je utěsněte 
a skladujte na chladném místě.
■ Spotřebič vypněte a odsuňte od stěny. Ponechte 

dvířka spotřebiče otevřená.
■ Přibližně po 20 minutách začne kondenzovaná 

voda odtékat přes odpadní kanál do výparníku 
na zadní straně spotřebiče. ~ Obr. +

Abyste zabránili nahromadění kondenzované vody, 
otřete vodu houbičkou. 
Jakmile do výparníku přestane odtékat 
kondenzovaná voda, výparník je odmražen.
Vyčistěte vnitřní prostory.

Kamera nefunguje.
Kamera není aktivována pomocí Home Connect.          Aktivujte kameru.

Kamera pořizuje snímky. 
Dvířka byla příliš rychle zavřena. Zavřete dvířka pomaleji.

Objektiv se zamlžuje. 
Spotřebič byl příliš dlouho otevřený. Očistěte objektiv pomocí hadříku z mikrovlákna. 

Neponechávejte spotřebič příliš dlouho otevřený.

V režimu Home Connect začne blikat ukazatel režimu úspory. 
Chyba serveru.        Vyčkejte několik minut.
Připojení k serveru bylo přerušeno na mobilním 
zařízení.

Poté se znovu pokuste navázat spojení se serverem. 

Chladnička nedostává žádné signály WLAN. Zkontrolujte sílu signálu.
Chyba připojení k internetu nebo slabé připojení. Zkontrolujte na routeru stav internetového připojení.
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cz   Zákaznický servis
4 Zákaznický servis
Jestliže nebudete schopni opravit 
závadu svépomocí, kontaktujte prosím 
náš zákaznický servis. Vždy najdeme 
nejvhodnější řešení tak, aby nebylo 
třeba zbytečně posílat k vám domů 
techniky.
Kontaktní informace na náš zákaznický 
servis naleznete v zadní části tohoto 
návodu k použití.
Při vyžádání servisní služby uveďte prosím 
označení spotřebiče č. E a výrobní číslo č. 
FD. Tyto údaje naleznete na 
typovém štítku.
~ „Seznámení se se spotřebičem" na 
straně 9

Důvěřujte odborným znalostem 
výrobce. Tak si můžete být jisti, že vaše 
oprava bude provedena školenými 
servisními techniky, kteří s sebou vozí 
originální náhradní díly právě pro vaše 
spotřebiče.

Záruka
Podrobné informace o záruční době 
a záručních podmínkách ve vaší zemi 
jsou dostupné v našem autorizovaném 
servisu nebo u vašeho prodejce.
26
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Značka: Siemens

Identifikační značka modelu: KG36NHI32

Kategorie modelu chladicího zařízení pro domácnost: Chladnička/mraznička

Třída spotřeby energie: A++

Spotřeba energie 258 kWh/rok, na základě výsledku standardní zkoušky trvající 24 hodin.  
Skutečná spotřeba energie se bude odvíjet od způsobu používání spotřebiče a jeho umístění.
Úložný objem chladicího prostoru (l) 234

Úložný objem mrazicího prostoru (l) 86

Beznámrazový systém: úplný

Doba skladování při poruše: 16 h

Mrazicí kapacita: 14 kg/24h

Klimatická třída: SN-T. Tento spotřebič je určen pro použití při okolní teplotě od 10 °C do 43 °C.

Hlučnost: 42 db(A) re 1pW

Volně stojící

Jan 24, 2017 
SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany 
www.siemens-home.bsh-group.com

Informační list produktu dle nařízení “KOMISE V PŘENESENÉ 
PRAVOMOCI (EU) č. 1060/2010”



Záru ní podmínky
spole nosti BSH domácí spot ebi e s.r.o. 

1. Záruka
Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována 

(dále jen „ “), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, 
řídí se tato speciálními pravidly. 

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek . Zákazníkovi
podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské 
činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek 
není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH 
domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není 
provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Po izovací doklad a záru ní list
Základním průkazem práv zákazníka je (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji 
vydán , je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou 
součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky 
i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka 
zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

3. Uplatn ní záruky
Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou,
popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné
součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn 
odstranit pouze . Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek 
zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný 
servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na 

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba 
prodlužuje. Při výměně se  neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené
součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravního listu. slouží 
k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii 
opravního listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění 
(včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku). 

Při uplatnění reklamace předá zákazník v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami 
včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní 
a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení 
reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz.



4. Neoprávn nost reklamace
Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním
listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, 
připojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) 
anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);

prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo
mechanickým poškozením výrobku;

nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je
uvedeno v záručním listě;

u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:
- transportního poškození nebo přemisťováním (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.) 
- nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
- změny barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
- vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové 

filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
- vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly
Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáru ní servis
V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozší ená záruka nad rámec zákona
U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody 
způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebiteli poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti 
spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozorn ní pro prodejce
Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit 
řádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu). 

9. Ochrana osobních údaj
Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky 
v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobk
Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky
o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky
přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujišt ní dovozce o vydání prohlášení o shod

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. 
našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 
616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na 
všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.



BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350

158 00 Praha 5

Příjem oprav 
Tel.: +420 251 095 546  

Email: opravy@bshg.com

Objednávky příslušenství a náhradních dílů 
Tel.: +420 251 095 556 
Email: dily@bshg.com

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách

                                           Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.

Zákaznické poradenství 
Tel.: +420 251 095 555 

Email: siemens.spotrebice@bshg.com

http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz.
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( Bezpečnostné pokyny
Tento spotrebič je vyrobený 
v súlade s príslušnými 
bezpečnostnými predpismi 
pre elektrické spotrebiče a je 
vybavený funkciou potlačenia 
šumu.
Tesnenie chladiaceho okruhu 
bolo overené.
O návode na použitie
■ Pozorne si prečítajte návod

na použitie a inštaláciu
spotrebiča. Návod obsahuje
dôležité informácie o inštalácii,
použití a údržbe vášho
spotrebiča.

■ Výrobca nezodpovedá za
eventuálne škody vzniknuté
v dôsledku nedodržania
pokynov a varovaní uvedených
v tomto návode na použitie
a inštaláciu spotrebiča.

■ Všetky dokumenty si
starostlivo uschovajte na
neskoršie použitie alebo pre
prípadného ďalšieho majiteľa.

Nebezpečenstvo výbuchu
■ Nikdy nepoužívajte elektrické

zariadenia vnútri tohto
spotrebiča (napr. ohrievače
alebo elektrické výrobníky
ľadu).

■ Neskladujte v spotrebiči žiadne
výrobky obsahujúce horľavé
zápalné plyny (napr. spreje)
alebo výbušné látky.

■ Výrobky s vysokým obsahom
alkoholu skladujte v dobre 
uzatvorených fľašiach 
vo vzpriamenej polohe.

Nebezpečenstvo úrazu 
elektrickým prúdom
Neodborné inštalácie a opravy 
môžu používateľa spotrebiča 
vážne ohroziť.
■ Ak je sieťový kábel poškodený:

Neodkladne odpojte spotrebič 
z elektrickej siete.

■ Opravy spotrebiča smie
vykonávať iba výrobca,
technický zákaznícky servis
alebo obdobne kvalifikovaná
osoba.

■ Používajte iba súčiastky
poskytnuté výrobcom, ktorý
zodpovedá za ich bezpečnosť.

■ Používajte iba predlžovací
kábel zakúpený
v zákazníckom servise.

Nebezpečenstvo popálenia 
chladom
■ Zmrazené potraviny nikdy

nevkladajte ihneď po vybratí 
z mraziaceho priestoru do úst.

■ Vyhýbajte sa dlhšiemu kontaktu
vašej pokožky so zmrazenými
potravinami, ľadom alebo
rúrkami výparníka.

Nebezpečenstvo úrazu
Nádoby obsahujúce nápoje 
sýtené oxidom uhličitým môžu 
prasknúť. Do mraziaceho
priestoru preto neukladajte 
nádoby obsahujúce sýtené 
nápoje.
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Nebezpečenstvo spojené 
s chladiacou kvapalinou
Spotrebič obsahuje nepatrné 
množstvo ekologickej, ale 
horľavej chladiacej kvapaliny 
R600a. Táto kvapalina 
nepoškodzuje ozónovú vrstvu 
a nezvyšuje skleníkový efekt. 
Unikajúca chladiaca kvapalina 
môže poraniť oči alebo sa môže 
vznietiť.
■ Chráňte rúrky pred poškodením.
Ak sú rúrky poškodené:
■ Oheň a ďalšie zdroje možného

zapálenia nesmú byť 
v blízkosti spotrebiča.

■ Miestnosť dobre vyvetrajte.
■ Vypnite spotrebič a vytiahnite

zástrčku zo zásuvky.
■ Volajte zákaznícky servis.
Ako sa vyhnúť nebezpečným 
situáciám pre deti a iné 
zraniteľné osoby

■ deti,
■ osoby so zníženými fyzickými,

psychickými či zmyslovými
schopnosťami,

■ osoby nedostatočne poučené
o bezpečnom používaní
spotrebiča.

Opatrenia:
■ Uistite sa, že deti a inak

citlivé osoby sú dostatočne
poučené o možnom riziku
použitia spotrebiča.

■ Deti a inak citlivé osoby smú
spotrebič používať iba
pod dohľadom
zodpovednej osoby.

■ Spotrebič nesmú používať deti
mladšie ako 8 rokov.

■ Pri čistení a údržbe spotrebiča
musia byť deti pod dohľadom.

■ Deti sa so spotrebičom nesmú
hrať.

Nebezpečenstvo udusenia
■ Ak je váš spotrebič vybavený

zámkom, uschovajte kľúč
mimo dosahu detí.

■ Obal a jeho časti
neponechávajte deťom.

Poškodenie 
Ako zabrániť poškodeniu:
■ Nestojte na podstavci, lištách

a dvierkach spotrebiča a ani
sa o ne neopierajte.

■ Umelohmotné časti a tesnenie
dvierok neznečisťujte olejom
alebo tukom.

■ Spotrebič odpájajte od siete
zatiahnutím za sieťovú zástrčku,
nie za prívodný kábel.

Hmotnosť
Vzhľadom na hmotnosť vášho 
spotrebiča s ním pri inštalácii 
a preprave zaobchádzajte 
opatrne. ~ „Umiestnenie 
spotrebiča“ na strane 7

Hrozí nebezpečenstvo pre:
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8 Použitie podľa určenia 
Používajte spotrebič:
■ iba na chladenie a zmrazovanie

potravín a na prípravu ľadu,
■ iba v domácnosti,
■ iba v súlade s týmto návodom

na použitie.
Tento spotrebič je určený na použitie
v najvyššej povolenej nadmorskej 
výške 2 000 m.

7 Ochrana životného 
prostredia

Obalový materiál
Všetok obalový materiál je ekologický 
a recyklovateľný:
■ Likvidujte obalové materiály

ekologickým spôsobom.
■ O aktuálnych spôsoboch

likvidácie sa, prosím, informujte
u vášho odborného predajcu
alebo na obecnom úrade.

Staré spotrebiče

:Varovanie
Deťom hrozí uviaznutie vnútri
spotrebiča a udusenie!
■ Chráňte deti pred uviaznutím vnútri

spotrebiča tým, že v ňom
ponecháte police a priehradky.

■ Zabráňte deťom v kontakte
so spotrebičom určeným
na likvidáciu.

Varovanie!
Možný únik chladiacej kvapaliny 
a škodlivých plynov
Rúrky v chladiacom okruhu a tesnenia 
chráňte pred poškodením.
1. Odpojte sieťovú zástrčku.
2. Odstrihnite sieťový kábel.
3. Nechajte spotrebič odborne zlikvidovať.

Tento spotrebič je označený
v súlade s európskou smernicou 
2012/19/EU, ktorá sa týka 
elektrických a elektronických 
spotrebičov (waste electrical 
and electronic equipment 
– WEEE). Táto smernica udáva
rámec pre spätný odber 
a recykláciu v celej EÚ.

5 Inštalácia a pripojenie
Rozsah dodávky
Po vybalení skontrolujte všetky diely 
spotrebiča, či nedošlo počas  
prepravy k ich poškodeniu.
V prípade sťažností, prosím, 
kontaktujte predajcu, u ktorého ste 
spotrebič zakúpili, alebo náš 
zákaznícky servis.
~ „Zákaznícky servis“ na strane 26
Vaše balenie sa skladá z nasledujúcich častí:
■

■

■

■

■

Voľne stojaci spotrebič
Vnútorné vybavenie (podľa modelu) 
Návod na použitie
Montážny návod
Informácie o spotrebe energie
a hlučnosti

Ekologickou likvidáciou sa znovu 
získavajú cenné suroviny.
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Technické údaje
Informácie o chladiacej kvapaline, 
objeme a ďalších technických 
špecifikáciách nájdete na typovom 
štítku.
~ „Zoznámenie sa so spotrebičom“ 
na strane 9

Montáž spotrebiča
Umiestnenie spotrebiča
Čím viac chladiacej kvapaliny spotrebič 
obsahuje, tým väčší priestor spotrebič 
vyžaduje na svoje umiestnenie. Unikajúca 
chladiaca kvapalina môže v nedostatočne 
priestranných miestnostiach utvoriť 
horľavú zmes plynu a vzduchu.
Miestnosť by mala mať tieto rozmery:  
1 m3 na 8 g chladiacej kvapaliny. Množstvo 
chladiacej kvapaliny obsiahnuté vo vašom 
spotrebiči zistíte z typového štítku vnútri 
spotrebiča. ~ „Zoznámenie sa 
so spotrebičom“ na strane 9
Hmotnosť spotrebiča môže dosiahnuť až 
81 kg, v závislosti od modelu.

Prípustná izbová teplota 
Prípustná izbová teplota závisí 
od klimatickej triedy spotrebiča.
Klimatická trieda je uvedená na typovom 
štítku.  ~ „Zoznámenie sa 
so spotrebičom" na strane 9

Pri dodržaní prípustnej izbovej teploty 
je spotrebič plne funkčný.
Ak je spotrebič s klimatickou triedou 
SN zapojený pri nižších izbových 
teplotách, nedôjde k jeho poškodeniu 
pri teplotách do +5 °C.

Tipy na úsporu energie

Upozornenie: Rozmiestnenie jednotlivých prvkov vnútri spotrebiča nemá vplyv 
na jeho spotrebu energie.

Klimatická 
trieda
SN
N +16 °C ... 32 °C
ST +16 °C ... 38 °C
T +16 °C ... 43 °C

Montáž spotrebiča
Spotrebič by nemal byť vystavený 
priamemu slnečnému žiareniu.

Pri nízkej izbovej teplote spotrebič chladí menej 
často, a preto  spotrebuje menej energie.

Nainštalujte spotrebič čo najďalej od tepelných 
zdrojov (sporák či vykurovacie teleso)
3 cm od elektrických či plynových sporákov.
30 cm od olejových sporákov či sporákov na tuhé 
palivá.
Upozornenie: Ak je umiestnenie vedľa tepelného 
zdroja nevyhnutné, použite medzi spotrebičom
a tepelným zdrojom vhodnú izolačnú dosku.
Vyberte umiestnenie na inštaláciu 
spotrebiča pri izbovej teplote 20 °C.

Prípustná izbová 
teplota
+10 °C ... 32 °C

Pokiaľ budete spotrebič používať v súlade s nižšie uvedenými pokynmi, 
spotrebuje menej energie.
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Pokiaľ je to možné:
Pre dosiahnutie uvedených energetických 
požiadaviek nainštalujte rozpernú podložku
(pozrite Montážny návod). Menšia medzera 
medzi stenou a spotrebičom nebude mať vplyv 
na funkčnosť spotrebiča. Môže sa pri tom 
nepatrne zvýšiť spotreba energie.

Varovanie!
Nebezpečenstvo popálenia!
Jednotlivé časti spotrebiča sa počas 
prevádzky zahrievajú. Nedotýkajte sa týchto 
častí. Môžu spôsobiť popálenie.

Vzduch na zadnom paneli spotrebiča sa intenzívne  
zahrieva. Ak môže vzduch prúdiť von,  spotrebič 
spotrebuje menej energie.

~ Obr. #
Miestnosť denne vetrajte.

Montáž spotrebiča

Pri použití spotrebiča
Dvierka spotrebiča otvárajte iba krátko. Vzduch vnútri spotrebiča sa intenzívne 

zahrieva. Spotrebič chladí menej 
často, spotrebuje teda menej energie.

Zakúpené potraviny zabaľte do studeného 
vrecúška a rýchlo ich umiestnite do spotrebiča.
Skôr, ako do spotrebiča uložíte potraviny, 
vyčkajte, kým celkom nevychladnú.
Zmrazené potraviny rozmrazujte v priehradke 
chladničky, využijete tak ich nízku teplotu.

Medzi chladničkou a zadnou stenou vždy 
ponechajte medzeru.
Potraviny baľte vzduchotesne.
Raz ročne vysajte zadnú časť spotrebiča pomocou 
vysávača.

Vzduch na zadnom paneli spotrebiča sa
intenzívne zahrieva. Ak môže vzduch prúdiť 
von, spotrebič spotrebuje menej energie.

Nikdy nezakrývajte alebo nezastavajte vetracie 
alebo odvetrávacie otvory spotrebiča.

Vzduch môže voľne cirkulovať a vnútri spotrebiča 
sa udržuje stále rovnaká vlhkosť. Spotrebič chladí 
menej často, spotrebuje teda menej energie.
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Pred prvým použitím
1. Odstráňte zo spotrebiča všetky letáky,

lepiacu pásku a ochrannú fóliu.
2. Očistite spotrebič.
~ „Čistenie spotrebiča“ na strane 22

Elektrické pripojenie
Varovanie!
Nepripájajte spotrebič k elektronickým 
úsporným zásuvkám.
Upozornenie: Spotrebič je možné 
pripojiť k sieťovému meniču
a k ostrovnému meniču.
Sieťové meniče sa používajú 
pre fotovoltické systémy napojené 
priamo na národnú rozvodnú sieť.
Ostrovné meniče sa musia používať 
v izolovaných programoch. Izolované 
programy sú napríklad na lodiach alebo 
v horských chatách, ktoré nie sú 
priamo napojené na národnú rozvodnú 
sieť.
1. Po inštalácii spotrebiča vyčkajte

1 hodinu, až potom ho pripojte
k sieti, čím zabránite poškodeniu
kompresora.

2. Pripojte spotrebič k sieti cez
predpisovo inštalovanú zásuvku.
Zásuvka musí spĺňať nasledujúce
parametre:

Mimo Európy: Skontrolujte, či sa
zhoduje uvedené napätie a druh
prúdu s hodnotami vašej elektrickej
siete. Špecifikácie spotrebiča sú
uvedené na typovom štítku.
~ „Zoznámenie sa so spotrebičom“ 
na strane 9

3. Pripojte spotrebič k zásuvke
umiestnenej v jeho blízkosti. Zásuvka
musí byť voľne prístupná i
po inštalácii spotrebiča.

* Zoznámenie sa
so spotrebičom

Getting to know your appliance

Spotrebič
~ Obr. !
* podľa modelu

220 V ... 240 VZásuvka
Vodič
Poistka

50 Hz
10 A ... 16 A

#
+

Chladiaci priestor
Mraziaci priestor

(-h    Ukazovatele
)"
)*
)2
):
)B

Vypínač ZAP./VYP. 
Osvetlenie Polica 
Kamera
Vetracie otvory

)J
)R

)Z
)b

)j

1"
1**
12

(chladiaci priestor)  
Chladiaca priehradka  
Priehradka na zeleninu 
s regulátorom vlhkosti      
Typový štítok 
Priehradka na mrazené 
potraviny
Kalendár na zmrazovanie 
potravín
Výškovo nastaviteľné nožičky 
Priehradka na maslo a syr 
Priehradka na veľké fľaše
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Ovládací panel
~ Obr. "

Vnútorné vybavenie
(iba niektoré modely)

Kamera
~ Obr. !/):

Pri každom zatvorení dvierok vytvorí 
táto kamera snímku vnútorného 
priestoru spotrebiča a dverných políc. 
Pomocou aplikácie Home Connect si 
môžete snímky prehliadnuť vo svojom 
mobilnom zariadení.

Upozornenie: Rozmazané snímky 
naznačujú, že dvierka boli príliš rýchlo 
zatvorené. Pre dosiahnutie uspokojivej 
kvality obrazu zatvárajte dvierka 
pomaly.
Police
~ Obr. (
Police môžete ľubovoľne rozmiestniť:
■ Vytiahnite policu a vyberte ju.

Roztiahnuteľná polica
~ Obr. %
Na tejto polici môžete skladovať fľaše:
■ Vysuňte policu vpred, vložte

nižšie a vtlačte späť.
Priehradka 
~ Obr. $
Priehradku môžete vybrať:
■ Vysuňte priehradku, podvihnite jej

prednú časť a vyberte ju.
Chladiaci box
~ Obr. )
Chladiaci box môžete vybrať:
■ Nadvihnite chladiaci box

a vyberte ho.
Držiak na fľaše
~ Obr. *
Pri otváraní a zatváraní dvierok:
■ Držiak na fľaše zabráni nápojom

pri otvorení alebo zatvorení
spotrebiča vo vypadnutí von.

Kalendár na zmrazovanie potravín
~ Obr. !/)j

Kalendár na zmrazovanie potravín 
vám ukazuje najvyšší počet mesiacov 
na skladovanie potravín so stálou 
teplotou –18 °C.

(      U kazovateľ chladiaceho priestoru R
Umožňuje ovládanie chladiaceho 
priestoru.

0      U  kazovateľ chladiaceho priestoru  
Ukazuje teplotu chladiaceho 
priestoru.
Ukazuje nastavenú teplotu v °C.

8       Tlačidlo „super“ v chladiacom 
priestore
Zapne a vypne superchladenie. 

@      U  kazateľ mraziaceho priestoru  Q
Umožňuje ovládanie mraziaceho 
priestoru.

H      U  kazovateľ mraziaceho priestoru  
Ukazuje teplotu mraziaceho 
priestoru.

P     Tlačidlo „super“ v mraziacom 
priestore
Zapne a vypne funkciu
supermrazenie.

X      Tlačidlo  “alarm”
Vypnutie upozornenia. 

`      Tlačidlo - +
Nastaví teplotu.

h  Ukazovateľ režimu úspory 
energie 
Rozsvieti sa, ak nie je spotrebič 
používaný.
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Miska na ľad

Môžete si vytvoriť kocky ľadu:
1. Naplňte misku na kocky ľadu

do 3/4 vodou a umiestnite ju
do mraziaceho priestoru.
Upozornenie: Ak miska na kocky ľadu
k stene mraziaceho priestoru
primrzne, uvoľnite ju iba pomocou
tupého predmetu (napr. rukoväť
lyžice).

2. Kocky ľadu z misky vyberiete tak, že
misku mierne prehnete alebo ju
krátko podržíte pod tečúcou vodou.

Chladiaci akumulátor
V prípade výpadku elektrického prúdu 
alebo poruchy na spotrebiči:
■ Chladiaci akumulátor spomalí

proces rozmrazovanie
uskladnených mrazených potravín.

Upozornenie: Potraviny budete môcť 
uchovávať dlhšie, pokiaľ na potraviny v 
hornej priehradke mraziaceho priestoru 
umiestnite chladiaci akumulátor.

Chladiaci akumulátor môžete vziať 
so sebou, pokiaľ potrebujete dočasne 
uchovať potraviny chladné, napr. 
v chladiacej taške.

1 Použitie spotrebiča 

Zapnutie spotrebiča
1. Stlačte tlačidlo )". Spotrebič sa

začne ochladzovať. Zaznie zvukový
signál a na displeji bliká ukazovateľ
teploty a rozsvietené tlačidlo
ukazuje, že je mraziaci priestor
stále príliš zahriaty.

2. Stlačte tlačidlo „alarm“.  
Zvukový signál sa vypne.

3. Nastavenie požadovanej teploty
~ „Nastavenie teploty“ na strane 12

Rady pre prevádzku
■ Po zapnutí spotrebiča môže trvať až

niekoľko hodín, kým sa dosiahne
požadovaná teplota. Pred dosiahnutím
nastavenej teploty nevkladajte
do spotrebiča žiadne potraviny.

■ Vďaka plne automatickému systému
NoFrost sa v mraziacom priestore
netvorí námraza. Odmrazovanie
preto nie je nutné.

■ Postranné držadlá plášťa spotrebiča
sa čiastočne mierne zahrievajú.
Zabráni sa tak zrážaniu vlhkosti
v oblasti tesnenia dvierok.

■ Ak sa vám nedarí otvoriť dvierka
mraziaceho priestoru ihneď potom, čo
ste ich zavreli, vyčkajte, kým sa
nevyrovná podtlak.

Vypnutie a odpojenie spotrebiča 

Vypnutie spotrebiča

■ Stlačte tlačidlo )".
Spotrebič sa už neochladzuje.

Odpojenie spotrebiča

Ak spotrebič dlhší čas nepoužívate:
1. Stlačte tlačidlo )".

Spotrebič sa už neochladzuje.
2. Vytiahnite sieťovú zástrčku a vypnite

poistku.
3. Očistite spotrebič.
4. Ponechajte dvierka spotrebiča otvorené.
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Nastavenie teploty

Chladiaci priestor

1. Pre vykonanie nastavenia
chladiaceho priestoru stlačte R.

2. Stlačte niekoľkokrát tlačidlo - +,
kým sa na ukazovateli chladiaceho
priestoru nezobrazí požadovaná 
teplota.

Mraziaci priestor
1. Pre vykonanie nastavenia

mraziaceho priestoru stlačte Q.
2. Stlačte niekoľkokrát tlačidlo - +, kým

sa na displeji nezobrazí požadovaná
teplota.

Monitor teploty - „OK“ nálepka
(iba niektoré modely)
Pokiaľ teplota chladiaceho priestoru 
dosiahne +4 °C alebo menej, môžete 
na overenie použiť monitor teploty, 
nálepku OK.
Ak nálepka neukazuje OK, znižujte 
pozvoľna teplotu.
Keď je spotrebič zapnutý, 
dosiahnutie nastavenej teploty 
môže trvať až 12 hodín.
Správne nastavenie

Superchladenie

Zapnite režim superchladenia 
napríklad v týchto prípadoch:
■ predtým, ako do chladiaceho

priestoru začnete vkladať veľké
množstvo potravín,

■ na rýchle chladenie nápojov.

Upozornenie: Pri spustení 
funkcie superchladenia môže byť 
spotrebič hlučnejší.

Po 6 hodinách sa spotrebič prepne 
do bežnej prevádzky.

Zapnutie a vypnutie funkcie superchladenia:
■ Stlačte tlačidlo „super“ v chladiacom

priestore. Uvedenie do prevádzky sa
indikuje rozsvietením tlačidla.

Funkciu supermrazenia zapnite napr.:
■ pre úplné a čo najrýchlejšie

zmrazenie potravín,
■ 4 až 6 hodín predtým, ako

budete zmrazovať potraviny
s hmotnosťou 2 kg a viac,

■ pre využitie najvyššej mraziacej
kapacity ~ „Najvyššia mraziaca 
kapacita“ na strane 20

Upozornenie: Pri spustení 
funkcie supermrazenia môže byť 
spotrebič hlučnejší.
Približne po 2 1/2 dňoch sa spotrebič 
prepne do bežnej prevádzky.
Zapnutie a vypnutie funkcie 
supermrazenia:
■ Stlačte tlačidlo „super“ v mraziacom

priestore. Uvedenie do prevádzky je
indikované rozsvietením tlačidla.

Odporúčaná teplota 
Chladiaci priestor:        +4 °C 
Mraziaci priestor:        -18 °C

Funkcia superchladenia ochladí chladiaci 
priestor na čo najnižšiu teplotu.

Supermrazenie 
Funkcia supermrazenia ochladí mraziaci 
priestor na čo najnižšiu teplotu.
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Režim úspory 

■ Rozsvieti sa ukazovateľ režimu
úspory energie.

■ Intenzita osvetlenia ukazovateľov
teploty sa zníži.

■ Ak je zapnutá funkcia superchladenia
a/alebo supermrazenia, rozsvieti sa
príslušný ukazovateľ s bežnou
intenzitou osvetlenia.

Hneď ako spotrebič začnete používať, 
napr. otvorením dvierok alebo stlačením
tlačidla, ukazovatele sa prepnú na bežnú 
intenzitu osvetlenia.

M Alarm
AlarmDverný alarm
Dverný alarm (nepretržitý zvuk) sa 
zapne, hneď ako sú dvierka spotrebiča 
dlhší čas otvorené.
■ Zavrite dvierka spotrebiča.

Zvukový signál sa vypne.

Teplotný alarm
Teplotný alarm (prerušovaný zvuk) sa 
zapne, pokiaľ je v mraziacom priestore 
príliš teplo. Ukazovateľ teploty bliká. 

Varovanie!
Počas procesu rozmrazovania potravín 
sa v potravinách môžu objaviť baktérie, 
ktoré poškodia ich kvalitu.
Rozmrazené alebo rozmrazujúce sa 
potraviny znovu nezmrazujte.
Opätovne zmraziť je možné iba uvarené 
pokrmy. Produkty, ktoré prekročia 
maximálnu lehotu skladovania, už 
neskladujte.

Upozornenie: Alarm sa môže spustiť 
bez toho, aby boli ohrozené mrazené 
potraviny, a to v týchto prípadoch:
■ Zapnutie spotrebiča.
■ Vloženie väčšieho množstva

čerstvých potravín do spotrebiča.
■ Dvierka mraziaceho priestoru sú

príliš dlho otvorené.

Ukazovateľ najvyššej teploty a vypnutie 
zvukového signálu:
■ Stlačte tlačidlo „alarm“.

Na ukazovateli sa krátko zobrazí
najvyššia dosiahnutá teplota
mraziaceho priestoru. Na ukazovateli
sa potom znovu zobrazí nastavená
teplota.
Od tejto chvíle je najvyššia dosiahnutá
teplota znovu prepočítaná a uložená.
Upozornenie: Tlačidlo „alarm“
zostane svietiť, kým sa znovu
nedosiahne nastavená teplota.

oHome Connect
Tento spotrebič je možné pripojiť k Wi-Fi 
a diaľkovo ovládať pomocou mobilného 
zariadenia.

Upozornenie: Wi-Fi je registrovanou 
ochrannou známkou asociácie Wi-Fi.

Ak spotrebič nie je pripojený k vašej 
domovej sieti, bude fungovať ako 
chladnička bez pripojenia k sieti a je 
možné ho bežne prevádzkovať 
pomocou ovládacích tlačidiel.

Ak sa spotrebič nepoužíva, ukazovateľ sa 
prepne do režimu úspory energie.
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Upozornenie
■ Dbajte na bezpečnostné pokyny

v tomto návode na použitie a na ich
súlad aj pri prevádzkovaní spotrebiča
pomocou aplikácie Home Connect
počas vašej neprítomnosti
v domácnosti.
~ „Bezpečnostné pokyny“ na strane 4 
Dodržujte tiež pokyny v návode
k aplikácii Home Connect.

■ Prevádzka spotrebiča má vždy
prioritu. Počas tohto času nie je
možné spotrebič ovládať pomocou
aplikácie Home Connect.

Nastavenia Home Connect 
Upozornenie
■ Po zapnutí spotrebiča vyčkajte aspoň

dve minúty, kým sa nedokončí
interná inicializácia zariadenia. Až
potom spustite nastavenie aplikácie
Home Connect.

■ Pre zavedenie nastavení pomocou
aplikácie Home Connect musíte
mať túto aplikáciu nainštalovanú
vo svojom mobilnom zariadení.
Postupujte podľa pokynov, ktoré
nájdete v dokumentoch týkajúcich
sa aplikácie Home Connect.
Pre nastavenie postupujte podľa
pokynov aplikácie.

■ Ak dlhší čas spotrebič nepoužívate,
menu aplikácie Home Connect sa
automaticky zavrie. Informácie
o možnostiach spustenia menu
aplikácie Home Connect nájdete
v príslušnej kapitole.

Automatické pripojenie k domovej 
sieti (WLAN)
Ak máte k dispozícii WLAN router 
s funkciou WPS, chladničku je možné 
automaticky pripojiť k domovej sieti.
1. Stlačte tlačidlo „alarm“.

Na ukazovateli chladiaceho
priestoru sa zobrazí Cn.

2. Stlačte tlačidlo pre chladiaci
priestor.

3. Stláčajte tlačidlo +, kým sa nezobrazí
ukazovateľ teploty chladiaceho
priestoru AC a ukazovateľ teploty
mraziaceho priestoru OF.

4. Stlačte tlačidlo pre mraziaci priestor.
5. Stlačte tlačidlo +.

Spotrebič je pripravený
na automatické pripojenie.
Začne blikať ukazovateľ režimu
úspory energie.
Na ukazovateli teploty mraziaceho
priestoru sa počas 2 minút zobrazí
animácia.
Kým sa na ukazovateli zobrazuje
animácia, spotrebič je pripravený
na automatické pripojenie.

6. Počas týchto 2 minút aktivujte funkciu
WPS na vašom domovom routeri
(napr. použitím tlačidla WPS/WLAN;
dodržujte pokyny k tejto téme
uvedené v dokumentácii k vášmu
routeru).
Pokiaľ došlo k úspešnému pripojeniu,
na ukazovateli mraziaceho priestoru sa
zobrazí On a rozsvieti sa ukazovateľ
režimu úspory energie.
Chladnička je teraz pripravená
na pripojenie k aplikácii.

Upozornenie: Ak sa na ukazovateli 
teploty mraziaceho priestoru zobrazí OF, 
nebolo možné nadviazať pripojenie.
1. Skontrolujte, či je chladnička

umiestnená v dosahu domovej
siete (WLAN).

2. Zopakujte postup alebo
vykonajte pripojenie manuálne.
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Manuálné pripojenie k 
domovej sieti (WLAN)
Ak váš WLAN router nedisponuje 
funkciou s WPS alebo nie je možné sa 
pomocou nej pripojiť, môžete svoju 
chladničku pripojiť k domovej sieti 
manuálne.
1. Stlačte tlačidlo „alarm“.

Na ukazovateli chladiaceho
priestoru sa zobrazí Cn.

2. Stlačte tlačidlo pre chladiaci priestor.
3. Stláčajte tlačidlo +, kým sa nezobrazí

ukazovateľ teploty chladiaceho
priestoru SA a ukazovateľ teploty
mraziaceho priestoru OF.

4. Stlačte tlačidlo pre mraziaci priestor.
5. Stlačte tlačidlo +.

Spotrebič je pripravený na
manuálné pripojenie.
Začne blikať ukazovateľ režimu
úspory energie.
Na ukazovateli teploty mraziaceho
priestoru sa zobrazí animácia. Kým
sa na ukazovateli zobrazuje
animácia, spotrebič je pripravený
na manuálné pripojenie.

6. Chladnička si teraz nastavila svoju
vlastnú sieť WLAN s názvom siete
„HomeConnect“.
Môžete teraz ovládať svoju sieť
pomocou svojho mobilného
zariadenia.

7. V menu na nastavenie vo vašom
mobilnom zariadení teraz
vyhľadajte nastavenie WLAN.

8. Pripojte svoje mobilné zariadenie
k sieti WLAN „HomeConnect“.
Heslo: HomeConnect
Pripojenie môže trvať až 60 sekúnd.

9. Po úspešnom pripojení otvorte
vo svojom mobilnom zariadení
aplikáciu Home Connect.
Aplikácia začne vyhľadávať
chladničku.

10.Hneď ako aplikácia nájde pripojenie
k chladničke, vložte do príslušných
kolónok názov siete („SSID“) a heslo
(„Kľúč“) svojej domovej siete (WLAN)

11. Potvrďte tlačidlom Pripojiť k domácim
spotrebičom.
– Pokiaľ došlo k úspešnému

pripojeniu, na ukazovateli
mraziaceho priestoru sa zobrazí
On a rozsvieti sa ukazovateľ
režimu úspory energie.
Chladnička je teraz pripravená
na pripojenie k aplikácii.

– Ak sa na ukazovateli teploty
mraziaceho priestoru zobrazí OF,
nebolo možné nadviazať
pripojenie. Skontrolujte, či je
chladnička umiestnená v dosahu
domovej siete (WLAN).
Postup zopakujte.

Pripojenie chladničky k aplikácii

1. Stlačte tlačidlo „alarm“.
Na ukazovateli chladiaceho
priestoru sa zobrazí Cn.

2. Stlačte tlačidlo pre chladiaci priestor.
3. Stláčajte tlačidlo +, kým sa nezobrazí

ukazovateľ teploty chladiaceho
priestoru PA a ukazovateľ teploty
mraziaceho priestoru OF.

4. Stlačte tlačidlo mraziaceho priestoru.
5. Pre pripojenie spotrebiča k aplikácii

stlačte tlačidlo +.
Na ukazovateli teploty mraziaceho
priestoru sa zobrazí animácia
a rozsvieti sa ukazovateľ režimu
úspory energie.
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6. Vyčkajte, kým sa na vašom mobilnom
zariadení chladnička nezobrazí
v aplikácii Home Connect. Ak nedošlo
k automatickému zobrazeniu vašej
chladničky, v aplikácii Home Connect
najprv zvoľte Vyhľadať domáce
spotrebiče a potom Pripojiť domáci
spotrebič.

7. Postupujte podľa pokynov pre
aplikáciu Home Connect, kým nie je
proces ukončený. Na ukazovateli
teploty chladiaceho priestoru sa
zobrazí Pa a na ukazovateli teploty
mraziaceho priestoru sa zobrazí On.
Chladnička je teraz pripojená
k aplikácii.
Ak sa pripojenie nepodarí,
skontrolujte, či je vaše mobilné
zariadenie pripojené k domovej sieti
(WLAN).
Potom sa znovu pokúste nadviazať
spojenie.
Ak sa na ukazovateli teploty
mraziaceho priestoru zobrazí Er,
nastavenie Home Connect resetujte.

Upozornenie: Pri resetovaní dôjde
k resetovaniu celého nastavenia
Home Connect.

1. Stlačte tlačidlo „alarm“.
Na ukazovateli chladiaceho
priestoru sa zobrazí Cn.

2. Stlačte tlačidlo pre chladiaci priestor.
3. Stláčajte tlačidlo +, kým sa na

ukazovateli chladiaceho priestoru
nezobrazí Sl. Na ukazovateli teploty
mraziaceho priestoru sa zobrazí
hodnota medzi 0 (žiadny signál)
a 3 (plný signál).

Sila signálu by mala byť aspoň 2. 
Ak je signál príliš slabý, spojenie sa 
môže prerušiť.
– Umiestnite router bližšie

k chladničke.
– Dbajte na to, aby nedošlo

k rušeniu spojenia okolitými
stenami.

– Pre silnejší signál nainštalujte
zosilňovač signálu (repeater).

Aktivácia kamery

Ak je spotrebič pripojený k domovej 
sieti (WLAN) a k aplikácii Home 
Connect, môžete aktivovať kameru:
1. Stlačte tlačidlo „alarm“.

Na ukazovateli chladiaceho
priestoru sa zobrazí Cn.

2. Stlačte tlačidlo pre chladiaci priestor.
3. Stláčajte tlačidlo +, kým sa nezobrazí

ukazovateľ teploty chladiaceho
priestoru CA a ukazovateľ teploty
mraziaceho priestoru OF.

4. Stlačte tlačidlo pre mraziaci priestor.
5. Stlačte tlačidlo +.

Na ukazovateli teploty mraziaceho
priestoru sa zobrazí On a rozsvieti
sa ukazovateľ režimu úspory
energie.
Kamera je aktivovaná.

Upozornenie
■ Ak je fotoaparát aktivovaný a do

priestoru chladničky sa pomocou
aplikácie často nazerá, môže to
spôsobiť zvýšený prenos dát.

■ Nahranie snímok môže trvať až
tri minúty.

■ Rôzne externé faktory týkajúce sa
domovej siete a internetu môžu
spôsobiť problémy s prenosom
a zničenie snímok. Tieto problémy
však nemajú žiadny vplyv
na základné funkcie spotrebiča.

Kontrola sily signálu
Pokiaľ nie je možné nadviazať spojenie, 
silu signálu by ste mali overiť.
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Deaktivácia kamery:
1. Stlačte tlačidlo „alarm“.

Na ukazovateli chladiaceho
priestoru sa zobrazí Cn.

2. Stlačte tlačidlo pre chladiaci priestor.
3. Stláčajte tlačidlo +, kým sa nezobrazí

ukazovateľ teploty chladiaceho
priestoru CA a ukazovateľ teploty
mraziaceho priestoru On.

4. Stlačte tlačidlo pre mraziaci priestor.
5. Stlačte tlačidlo +.

Na ukazovateli teploty mraziaceho
priestoru sa zobrazí OF.
Fotobunka bola deaktivovaná.

Resetovanie nastavenia Home Connect

Ak zaznamenávate problém
s pripojením spotrebiča k sieti, alebo 
ak sa snažíte zaregistrovať spotrebič 
do inej domovej siete, nastavenie 
aplikácie Home Connect je možné 
resetovať.
1. Stlačte tlačidlo „alarm“.

Na ukazovateli chladiaceho
priestoru sa zobrazí Cn.

2. Stlačte tlačidlo pre chladiaci priestor.
3. Stláčajte tlačidlo +, kým sa nezobrazí

ukazovateľ teploty chladiaceho
priestoru Er a ukazovateľ teploty
chladiaceho priestoru OF.

4. Stlačte tlačidlo pre mraziaci priestor.
5. Stlačte tlačidlo +.

Na ukazovateli teploty mraziaceho
priestoru sa počas 15 sekúnd zobrazí
animácia.
Na ukazovateli teploty mraziaceho
priestoru sa potom zobrazí OF.
Nerozsvieti sa ukazovateľ režimu
úspory energie.
Nastavenie Home Connect je
resetované.

Inštalácia aktualizácií  
pre aplikáciu Home Connect
Chladnička v pravidelných intervaloch 
kontroluje, či sú v softwaru Home 
Connect dostupné aktualizácie.
Ak je aktualizácia dostupná, 
na ukazovateli chladiaceho 
priestoru sa zobrazí „Up“.
Stlačením akéhokoľvek tlačidla resetujete 
ukazovateľ na nastavenú teplotu.
Inštalácia aktualizácie:
1. Stlačte tlačidlo „alarm“.

Na ukazovateli chladiaceho
priestoru sa zobrazí Cn.

2. Stlačte tlačidlo pre chladiaci priestor.
3. Stláčajte tlačidlo +, kým sa nezobrazí

ukazovateľ teploty chladiaceho
priestoru UP a ukazovateľ teploty
chladiaceho priestoru OF.

4. Stlačte tlačidlo pre mraziaci priestor.
5. Stlačte tlačidlo +.

Na ukazovateli teploty mraziaceho
priestoru sa zobrazí animácia.
Aktualizácia bude nainštalovaná.
Všetky tlačidlá sú počas inštalácie
uzamknuté.
– Po úspešnej inštalácii aktualizácie

sa na ukazovateli teploty
mraziaceho priestoru zobrazí On.

– Pokiaľ inštalácia aktualizácie
neprebehla úspešne, na
ukazovateli teploty mraziaceho
priestoru sa zobrazí Er.
Pokúste sa vykonať aktualizáciu
znovu neskôr.
Pokiaľ sa vám
po niekoľkonásobnom pokuse
o inštaláciu nepodarí aktualizáciu
nainštalovať, volajte zákaznícky
servis.
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Informácie o ochrane údajov
Hneď ako sa váš spotrebič prvýkrát 
registruje do siete WLAN, ktorá je 
pripojená k internetu, váš spotrebič 
prenáša na server Home Connect 
nasledujúce kategórie údajov 
(úvodná registrácia):
■ Unikátna identifikácia spotrebiča

(skladá sa z kódu spotrebiča
a adresy MAC inštalovaného
komunikačného modulu Wi-Fi).

■ Bezpečnostný certifikát
komunikačného modulu Wi-Fi
(na zaistenie bezpečného IT
pripojenia).

■ Súčasná verzia softwaru a hardwaru
vášho domáceho spotrebiča.

■ Status predchádzajúceho nastavenia
a nastavenia z výroby.

Úvodná registrácia pripraví funkcie 
aplikácie Home Connect na použitie 
a požaduje sa iba vtedy, keď chcete 
použiť tieto funkcie Home Connect 
prvýkrát.

Upozornenie: Uistite sa, že sa funkcie 
Home Connect používajú iba v spojení 
s aplikáciou Home Connect. Informácie
o ochrane údajov sú prístupné pomocou
aplikácie Home Connect.

Vyhlásenie o zhode
Spoločnosť Robert Bosch Hausgeräte 
GmbH týmto vyhlasuje, že spotrebič 
s aplikáciou Home Connect spĺňa 
základné požiadavky a ďalšie príslušné 
ustanovenia smernice 1999/5/EC.

U Chladiaci priestor 
Chladiaci priestor je vhodný 
na skladovanie mäsa, údenín, rýb, 
mliečnych výrobkov, vajíčok, hotových 
pokrmov a cesta.
Teplota chladiaceho priestoru sa môže 
nastaviť na teplotu od +2 °C ... +8 °C.
Chladiaci priestor je možné tiež využiť 
na skladovanie netrvanlivých potravín 
na krátky až stredne dlhý čas. Čím 
nižšia je zvolená teplota, tým pomalší je 
enzymatický a chemický proces
a množenie škodlivých baktérií. Teplota
+4 °C a nižšia zaisťuje optimálnu 
čerstvosť a neškodnosť skladovaných 
potravín.

Kedy skladovať
Upozornenie: Potraviny neopierajte 
o zadnú stenu chladiaceho priestoru.
Zabráni sa tak totiž prúdeniu vzduchu 
a potraviny by mohli k zadnej stene 
primrznúť. 
■ Skladujte čerstvé potraviny. Ich

kvalita a čerstvosť tak vydrží
dlhšie.

■ V prípade hotových pokrmov či
potravín vo fľašiach nepresiahnite
odporúčaný dátum spotreby a dátum
použiteľnosti stanovený výrobcom.

■ Pre uchovanie arómy, farby
a čerstvosti pred umiestnením
do spotrebiča potraviny vložte
do obalu či zakryte. Zabránite tak
prenosu vôní a zmene zafarbenia
umelohmotných dielov spotrebiča.

■ Predtým ako potraviny uložíte
do chladiaceho priestoru
spotrebiča, vyčkajte, kým celkom 
nevychladnú. 
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Chladiace zóny v chladiacom 
priestore
Vzduch v chladničke cirkuluje
a vytvára tak v tomto priestore 
rôzne chladiace zóny.

Najchladnejšia zóna
Najchladnejšia zóna je vnútorná strana 
pri zadnej stene a v chladiacej 
priehradke.
~ Obr. !

Upozornenie: V najchladnejšej zóne 
skladujte netrvanlivé potraviny 
(napr. ryby, údeniny, mäso).

Najteplejšia zóna
Najteplejšou zónou je horná 
časť dvierkového priestoru.

Upozornenie: V najteplejšej zóne 
skladujte napr. tvrdé syry a maslo. Syr 
bude môcť uvoľňovať svoju chuť 
a vôňu, maslo budete môcť ľahko 
rozotrieť.

Priehradka na zeleninu 
s regulátorom vlhkosti
~ Obr. &
Priehradka na zeleninu je najlepším 
priestorom na skladovanie ovocia
a zeleniny. Vlhkosť vzduchu 
v priehradke na zeleninu je možné 
nastaviť pomocou regulátora vlhkosti a 
špeciálneho tesnenia. Umožní vám to 
skladovanie čerstvého ovocia a zeleniny 
až na dvakrát dlhší čas ako pri bežnom 
skladovaní.

Vlhkosť vzduchu v zásuvke na 
zeleninu je možné nastaviť podľa typu 
a množstva skladovaných potravín:
■ Skôr ovocie a jeho veľké množstvo

- nižšia vlhkosť vzduchu
■ Skôr zelenina a jej zmiešané

skladovanie alebo menšie množstvo
- nastavte vyššiu vlhkosť vzduchu

Upozornenie
■ Ovocie citlivé na chlad (napr. ananás,

banán, papája a citrusové plody)
a zelenina citlivá na chlad (napr.
baklažán, uhorka, cuketa, paprika,
paradajky a zemiaky) by sa mali
skladovať mimo chladničky
pri teplote cca +8 °C – +12 °C, ochráni
sa tak ich kvalita, chuť a vôňa.

■ V závislosti od druhu potravín a ich
množstva sa môže v priehradke na
zeleninu zrážať para. Zrazenú paru
môžete utrieť suchou handričkou
a pomocou regulátora vlhkosti
môžete upraviť vlhkosť vnútri
priehradky na zeleninu.

Chladiaca priehradka
~ Obr. '
Teplota v chladiacej priehradke je nižšia 
ako v chladiacom priestore. Môže dôjsť 
k zníženiu teploty pod 0 °C.
Ideálna na skladovanie rýb, mäsa 
a údenín. Nie je vhodná na skladovanie 
šalátov, zeleniny a potravín citlivých 
na chlad.
Teplotu chladiacej priehradky je možné 
upraviť podľa potreby:
■ Zníženie teploty: otočenie doprava
■ Zvýšenie teploty: otočenie doľava
■ Odporučené: stredné nastavenie



sk    Mraziaci priestor

20

W Mraziaci priestor 
Mraziaci priestor je vhodný na:
■ skladovanie mrazených potravín
■ vyrábanie ľadových kociek
■ zmrazovanie potravín

Teplota priestoru sa môže nastaviť 
na od -18 °C do -28 °C.

Mraziaci priestor sa môže použiť 
na dlhodobé skladovanie netrvanlivých 
potravín bez toho, aby strácali na kvalite, 
pretože nízka teplota spomaľuje alebo 
celkom zastaví proces kazenia potravín. 
Vzhľad, chuť, vôňa i cenné zložky 
potravín sú zachované.
Potraviny je možné dlhodobo skladovať 
pri teplote -18 °C a nižšej.
Čas medzi ukladaním čerstvých potravín 
do mraziaceho priestoru a medzi 
okamihom, kedy celkom zamrznú, závisí 
od nasledujúcich faktorov:
■ nastavená teplota
■ druh potravín
■ množstvo potravín v mraziacom

priestore
■ množstvo a druh skladovania

Najvyššia mraziaca kapacita
Najvyššia mraziaca kapacita ukazuje 
množstvo potravín, ktoré je možné 
zmraziť počas 24 hodín.
Informácie o najvyššej mraziacej kapacite 
sú uvedené na typovom štítku.
~ „Zoznámenie sa so spotrebičom“ 
na strane 9
Aby ste využili najvyššiu mraziacu 
kapacitu svojho spotrebiča, spustite 
funkciu supermrazenia aspoň 24 hodín 
vopred.

Predpoklady pre využitie najvyššej 
mraziacej kapacity
1. Spustite funkciu supermrazenia

približne 24 hodín pred vložením
čerstvých potravín.
~ „Supermrazenie“ na strane 12

2. Vyberte z mraziaceho priestoru
priehradku a potraviny skladujte
priamo na policiach a na dne
mraziaceho priestoru.

3. Najprv zaplňte potravinami hornú
priehradku. V tejto oblasti dôjde k ich
najrýchlejšiemu zmrazeniu.

4.

5.

Ak vrchná priehradka nie je adekvátna,
skladujte zvyšné množstvo potravín
v spodnej priehradke, pričom začnite
potraviny vkladať sprava a zdola.

Úplné využitie mraziaceho 
priestoru
Aby ste celkom využili objem 
mraziaceho priestoru:
■ vyberte z neho všetko príslušenstvo,
■ vyberte všetko príslušenstvo.

Nákup mrazených potravín
■ Uistite sa, že obal nie je poškodený.
■ Neprekračujte odporúčaný dátum

spotreby.
■ Teplota mrazničky v supermarkete

musí byť -18 °C alebo nižšia.
■ Ak je to možné, presuňte mrazené

potraviny v chladiacej taške čo
najrýchlejšie do mraziaceho priestoru.

Čerstvo zamrazené potraviny skladujte
čo najbližšie k postranným panelom
spotrebiča.
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Plnenie priehradiek
■ Veľké množstvo potravín zmrazujte

v hornej priehradke. V tejto oblasti
dôjde k ich najrýchlejšiemu
a najšetrnejšiemu zmrazeniu.

■ Potraviny v priestore zásuviek alebo
priamo v mraziacom priestore riadne
rozložte.

■ Potraviny, ktoré chcete zmraziť,
neklaďte na už zmrazené potraviny.
Ak je to potrebné, mrazené potraviny
znovu poskladajte v príslušnej
priehradke.

■ Čo je dôležité pre neobmedzenú
cirkuláciu vzduchu vnútri spotrebiča:
Priehradka na zmrazené potraviny
musí byť vložená až na doraz.

Zmrazovanie čerstvých potravín
Zmrazujte iba čerstvé a kvalitné 
potraviny.
Potraviny, ktoré sú varené, smažené či 
pečené, sú vhodnejšie na zmrazovanie 
ako potraviny surové.
Pred zmrazovaním potravín ich ošetrite 
tak, aby si zachovali svoje nutričné 
hodnoty a čo najlepšiu chuť, vôňu 
a farbu.
■ Zeleninu umyte, nakrájajte, blanšírujte.
■ Ovocie omyte, vykôstkujte či

ošúpte, pridajte cukor či roztok
kyseliny askorbovej.

■ pečivo
■ ryby a morské plody
■ mäso
■ hydina a zverina
■ zelenina, ovocie a bylinky
■ vajcia bez škrupiniek
■ mliečne výrobky, napr. syr, maslo

a tvaroh
■ predpripravené jedlá a zvyšky

pokrmov, napr. polievky, dusené jedlá,
varené mäso a ryby, pokrmy
zo zemiakov, nákypy a dezerty

Nevhodné na zmrazovanie
■ druhy zeleniny, ktoré sa obvykle

konzumujú surové, napr. šalát či
reďkvičky

■ celé či varené vajcia
■ hroznové víno
■ celé jablká, hrušky a broskyne
■ jogurty, kvasy, kyslá smotana,

čerstvá smotana a majonéza

Balenie mrazených potravín
Správny typ obalu a výber materiálu sú 
rozhodujúcimi faktormi v udržaní kvality 
výrobku a v zamedzení tvorby škvŕn
z mrazu.
1. Potraviny uložte do obalu.
2. Vytlačte úplne vzduch.
3. Obal tesne uzavrite, zabránite tak

strate arómy a vysušeniu potravín.
4. Na obal napíšte obsah balíčka a dátum

zmrazenia.
Vhodný obalový materiál:
■ umelohmotné fólie
■ polyetylénové fólie
■ alobal
■ mraziace dózy
Materiál na uzatváranie obalov:
■ gumové krúžky
■ umelohmotné sponky
■ lepiace pásky odolné proti chladu
Nevhodný obalový materiál:
■ baliaci papier
■ papier na pečenie
■ celofán
■ odpadkové vrecia a použité nákupné

tašky

Životnosť mrazených potravín 
pri teplote -18 °C
Ryby, údeniny, hotové
pokrmy, koláče a cestá:

až 6 mesiacov

Mäso a hydina: až 8 mesiacov 
Ovocie, zelenina: až 12 mesiacov

Informácie o týchto postupoch je 
možné zistiť z príslušnej literatúry. 
Vhodné na zmrazovanie
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Rozmrazovanie mrazených 
potravín
Rozmrazovanie musí byť prispôsobené 
potravinám a snahe zachovať čo 
najvyššiu kvalitu výrobkov.

Rozmrazovanie:
■ v chladiacom priestore (obzvlášť

vhodné pre živočíšne produkty ako
napríklad ryby, mäso, syr, tvaroh)

■ pri izbovej teplote (chlieb)
v mikrovlnnej rúre (potraviny
určené na okamžitú konzumáciu
alebo okamžitú úpravu)

■

■ v rúre/na sporáku (potraviny určené
na okamžitú konzumáciu alebo
okamžitú úpravu)

Varovanie!
Rozmrazené alebo rozmrazujúce sa 
potraviny znovu nezmrazujte. Môžete 
znovu zmraziť iba hotové pokrmy 
(varené či smažené).
Mrazené potraviny sa už nemôžu 
skladovať ten najdlhší možný čas.

= Odmrazovanie
Defrosting Vďaka plne automatickému systému 
NoFrost sa v mraziacom priestore 
netvorí námraza. Odmrazovanie preto 
už nie je nutné.

D Čistenie spotrebiča
Varovanie!
Zaobchádzajte so spotrebičom tak, aby 
ste nepoškodili spotrebič ani jeho 
súčasti.
■ Nepoužívajte žiadne čistiace

prostriedky obsahujúce piesok ani 
čistiace prostriedky a riedidlá 
obsahujúce kyseliny.

■ Nepoužívajte žiadne drôtené či
brúsne čistiace hubky. Kovový povrch
by tak mohol začať hrdzavieť.

■ Poličky ani prihrádky nikdy
neumývajte v umývačke riadu.
Mohli by sa zdeformovať.

Postupujte nasledovne:
1. Spotrebič vypnite.
2. Vytiahnite sieťovú zástrčku a vypnite

poistku.
3. Vyberte potraviny a umiestnite ich

na chladné miesto. Ak je to možné,
umiestnite na potraviny ľadové
vrecúško.

4. Vyčkajte, až sa prípadná vrstva
námrazy z chladiaceho priestoru
roztopí.

5. Potom utrite povrch spotrebiča
mäkkou handričkou, vlažnou vodou
s trochou prostriedku na umývanie
riadu s neutrálnym pH.
Varovanie!
Voda pri oplachovaní sa nesmie
dostať do odvetrávacích otvorov
spotrebiča.

6. Utrite tesnenie dvierok čistou
vodou a osušte ho dôkladne
handričkou.

7. Spotrebič znovu zapnite a vložte
doň potraviny.
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Čistenie vybavenia
Pred čistením spotrebiča rozoberte 
jeho súčásti.
~ "Vnútorné vybavenie“ na strane 10

Kamera
Zmena teploty a vlhkosti môže spôsobiť 
zahmlenie objektívu kamery.
Aby ste tomu zabránili, vybavte objektív 
deflektorom vlhkosti, ktorý je možné 
zakúpiť v maloobchodoch.

Používajte tiež na utieranie 
handričku z mikrovlákna.

1. Vypnite spotrebič stlačením
tlačidla ZAP./VYP. )".

2. Vyberte zo spotrebiča všetky
potraviny.

3. Očistite vnútorný priestor
~ Kapitola „Čistenie spotrebiča“ 
na strane 22

4. Umyte všetok obalový materiál.
5. Silne voňajúce potraviny

nepriedušne utesnite, aby sa
nežiaduci zápach nevytváral.

6. Spotrebič znovu zapnite.
7. Vložte potraviny späť do spotrebiča.
8. Skontrolujte, či sa po 24 hodinách

zápach stále nevytvára.

9 Osvetlenie
Váš spotrebič je vybavený bezúdržbovým
LED osvetlením.
Toto osvetlenie smie opravovať iba 
technik zákazníckeho servisu.
Ak zostanú dvierka spotrebiča 
otvorené dlhšie ako 10 minút, 
osvetlenie sa automaticky vypne.

> Zvuky
Bežné zvuky
Bzučanie: Motor beží, napr.
chladiaca jednotka, vetranie.
Bublanie, klokotanie alebo syčanie:
Chladiaca kvapalina je v chode.
Cvakanie: Motor sa zapína alebo vypína.
Cvakanie kamery:  Ukončite 
pohotovostný režim a kamera 
kalibrujte. Nedochádza k prenosu dát.
Praskanie: Dochádza k úspešnému 
automatickému odmrazovaniu.

Zamedzenie zvukom
Spotrebič nestojí rovno: Vyrovnajte 
spotrebič pomocou vodováhy. 
Použite na to napríklad podložku.
Spotrebič nie je „voľne stojaci“: 
posuňte spotrebič bokom od priľahlých 
skriniek alebo spotrebičov.
Priehradky, police alebo skladovacie 
plochy sa chvejú alebo sú vzpriečené:
Preskúmajte vyberateľné časti
a prípadne ich znovu nasaďte.
Fľaše alebo nádoby sa dotýkajú: 
Odsuňte fľaše alebo nádoby 
mierne od seba.

l  Zápach
Ak sa vo vašom spotrebiči objaví 
nepríjemný zápach:
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3 Čo robiť v prípade poruchy?
Skôr, ako zavoláte servisnú službu, si overte, či na základe nasledujúcich pokynov 
neodstránite poruchu sami.

Teplota sa značne odchyľuje od nastavenia.
Spotrebič na 5 minút vypnite.
~ „Vypnutie a odpojenie spotrebiča“ na strane 11 
Pokiaľ je teplota príliš vysoká, skontrolujte 
po niekoľkých hodinách, či nedošlo k zlepšeniu. 
Pokiaľ je teplota príliš nízka, skontrolujte ju druhý 
deň znovu.

Nefunguje vnútorné osvetlenie.
Sieťová zástrčka nie je správne zastrčená v zásuvke.     Pripojte správne sieťovú zástrčku. 
Vypadla poistka. Skontrolujte poistky.

Skontrolujte, či je spotrebič v zásuvke.Nefunguje pripojenie k sieti.

Displej bliká.

Teplota mraziaceho priestoru bola príliš vysoká. Po stlačení tlačidla „alarm“ sa na 5 sekúnd na
displeji zobrazí najvyššia teplota mraziaceho 
priestoru. Stlačte tlačidlo „alarm“.
Displej prestane blikať.

Spotrebič sa neochladzuje, vnútorné osvetlenie však svieti.
Je zapnutá demo verzia. Držte tlačidlo „alarm“ počas 10 sekúnd, kým 

nezaznie zvukový signál.
Vyčkajte a skontrolujte, či sa spotrebič ochladzuje.

Bliká displej, je počuť zvukový signál a svieti tlačidlo „alarm“.
Stlačte tlačidlo „alarm“. Alarm sa vypne.

Otvorte dvierka spotrebiča. Zavrite dvierka.
Vetracie alebo odvetrávacie otvory spotrebiča 
boli zakryté.

Odkryte vetracie alebo odvetrávacie otvory spotrebiča.

Vloženie väčšieho množstva čerstvých 
potravín do spotrebiča.

Nepresahujte max. mraziacu kapacitu spotrebiča.



Čo robiť v prípade poruchy?     sk

25

Plne automatické odmrazovanie už nefunguje, nastavená teplota sa nedosiahla.
Dvierka mraziaceho priestoru boli príliš 
dlho otvorené. Na výparníku (chladiaca 
jednotka) NoFrost sa nachádza príliš 
veľa námrazy.

Pre odmrazenie výparníka vyberte priehradky 
otvorené s mrazenými potravinami, dobre ich 
utesnite v systéme  a skladujte na chladnom mieste.
■ Spotrebič vypnite a odsuňte od steny. Ponechajte 

dvierka spotrebiča otvorené.
■ Približne po 20 minútach začne kondenzovaná 

voda odtekať cez odpadový kanál do výparníka 
na zadnej strane spotrebiča. ~ Obr. +

Aby ste zabránili nahromadeniu kondenzovanej vody, 
utrite vodu hubkou.
Hneď ako do výparníka prestane odtekať 
kondenzovaná voda, výparník je odmrazený. 
Vyčistite vnútorné priestory.

Kamera nefunguje.
Kamera nie je aktivovaná pomocou Home Connect.     Aktivujte kameru.

Kamera vytvára snímky. 
Dvierka boli príliš rýchlo zatvorené. Zavrite dvierka.

Objektív sa zahmlieva. 
Spotrebič bol príliš dlho otvorený. Očistite objektív pomocou handričky z mikrovlákna. 

Neponechávajte spotrebič príliš dlho otvorený.

V režime Home Connect začne blikať ukazovateľ režimu. 
Chyba servera.        Vyčkajte niekoľko minút.
Pripojenie k serveru bolo prerušené 
na mobilnom zariadení.

Potom sa znovu pokúste nadviazať spojenie 
so serverom.

Chladnička nedostáva žiadne signály WLAN. Skontrolujte silu signálu.
Chyba pripojenia k internetu alebo slabé pripojenie.     Skontrolujte na routeri stav internetového pripojenia.



sk   Zákaznícky servis

26

4 Zákaznícky servis
Ak nebudete schopní opraviť poruchu 
svojpomocne, kontaktujte, prosím, 
náš zákaznícky servis. Vždy nájdeme 
najvhodnejšie riešenie tak, aby nebolo 
potrebné zbytočne posielať k vám 
domov technikov.
Kontaktné informácie na náš 
zákaznícky servis nájdete v zadnej 
časti tohto návodu na použitie.
Pri vyžiadaní servisnej služby uveďte, 
prosím, označenie spotrebiča č. E 
a výrobné číslo č. FD. Tieto údaje 
nájdete na typovom štítku.
~ „Zoznámenie sa so spotrebičom“ 
na strane 9

Dôverujte odborným znalostiam 
výrobcu. Tak si môžete byť istí, že vašu 
opravu vykonajú školení servisní 
technici, ktorí so sebou vozia originálne 
náhradné diely práve pre vaše 
spotrebiče.

Záruka
Podrobné informácie o záručnej lehote
a záručných podmienkach vo vašej 
krajine sú dostupné v našom 
autorizovanom servise alebo u vášho 
predajcu.
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Značka: Siemens

Identifikačné označenie modelu: KG36NHI32

Beznámrazový systém: úplný

Jan 24, 2017 
SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany 
www.siemens-home.bsh-group.com

Kategória modelu chladiaceho domáceho spotrebiča: Chladnička/mraznička

Trieda spotreby energie: A++
Spotreba energie 258 kWh/rok, podľa výsledkov normalizovaného testu počas 24 hodín. 
Skutočná spotreba energie závisí od použitia spotrebiča a od jeho umiestnenia.

Objem chladiaceho priestoru (l) 234

Objem mraziaceho priestoru (l) 86

Doba skladovanie pri poruche: 16 h

Mraziaca kapacita: 14 kg/24h

Klimatická trieda: SN-T. Tento spotrebič je určený pre použitie pri okolitej teplote medzi 10°C a 43°C.

Hlučnosť: 42 db(A) re 1pW

Voľne stojaci



Záručný list
BSH

Dovozca:  BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Výrobok: Produktové číslo:
E-Nr.

Poradové číslo:
FD

Dátum predaja, pečiatka, podpis Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň preda-
ja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku 
s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších 
než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užíva-
teľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, 
ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje 
záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.
Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. 
súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.
Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske 
siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed.
opravy

Dátum
dokončenia

Číslo
oprav. listu Stručný opis poruchy

roky záruka 
na všetky 
spotrebiče



Upozornenie pre predajcov
Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja 
a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný 
list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne 
vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky
–  na výrobok sa poskytuje záručná lehota 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
–  spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do

uplynutia záručnej lehoty
–  pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. poklad-

ničný blok, faktúru a pod.)
–  ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rám-

ci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia,
keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti

–  za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie
niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čis-
tenia, nadmerným používaním výrobku

–  záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby,
za ktoré zodpovedá predávajúci

–  ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude
zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika
osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu

–  záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto 
záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná 
zložka Bratislava, zaniká, ak:
–  je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
–  údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
–  výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad

s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
–  výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou opráv-

nenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče
s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípad-
ne bez elektrickej koncovky,

–  bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
–  porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
–  ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborné-

ho zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlásenie o hygienickej neškodnosti výrobku
Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka 
Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej neškodnosti 
podľa európskej normy EC 1935/2004. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichá-
dzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotřebiče s.r.o., 
organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení 
jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špe-
ciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. 
Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak 
životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom 
úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, 
spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.
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	5 Aufstellen und Anschließen
	Aufstellen und Anschließen


	Lieferumfang
	Technische Daten
	Gerät aufstellen
	Aufstellort
	Zulässige Raumtemperatur
	Klimaklasse
	Zulässige Raumtemperatur


	Energie sparen
	Wenn Sie die folgenden Hinweise befolgen, verbraucht Ihr Gerät weniger Strom.
	Hinweis:

	Die Anordnung der Ausstattungsteile hat keinen Einfluss auf den Energieverbrauch des Geräts.
	Gerät aufstellen
	Hinweis:
	Achtung!
	Verbrennungsgefahr!
	Gerät nutzen

	Vor dem ersten Gebrauch
	1. Infomaterial entnehmen und Klebestreifen sowie Schutzfolie entfernen.
	2. Gerät reinigen. ~ "Reinigen" auf Seite 23

	Elektrischer Anschluss
	Achtung!
	Hinweis:
	1. Nach dem Aufstellen des Geräts mit dem Anschluss mindestens 1 Stunde warten, um Schäden am Verdichter zu vermeiden.
	2. Gerät über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose anschließen.
	3. Gerät an eine Steckdose in der Nähe des Geräts anschließen.

	* Gerät kennenlernen
	Gerät kennenlernen


	Gerät
	Bedienelemente
	Ausstattung
	Kamera
	Hinweis:

	Ablage
	Variable Ablage
	Behälter
	Absteller
	Flaschenhalter
	Gefrierkalender
	Eisschale
	1. Eisschale zu 3/4 mit Wasser füllen und in das Gefrierfach stellen.
	Hinweis:
	2. Zum Lösen der Eiswürfel Eisschale kurz unter fließendes Wasser halten oder leicht verwinden.


	Kälteakku
	Hinweis:
	1 Gerät bedienen
	Gerät bedienen



	Gerät einschalten
	1. Taste )" drücken.
	2. Taste “alarm” drücken.
	3. Die gewünschte Temperatur einstellen. ~ "Temperatur einstellen" auf Seite 12
	Hinweise zum Betrieb

	Gerät ausschalten und stilllegen
	Gerät ausschalten
	Gerät stilllegen
	1. Taste )" drücken.
	2. Netzstecker ziehen oder Sicherung ausschalten.
	3. Gerät reinigen.
	4. Gerät offen lassen.


	Temperatur einstellen
	Empfohlene Temperatur
	Kühlfach
	1. Taste R drücken, um Einstellungen am Kühlfach vorzunehmen.
	2. Taste - + so oft drücken, bis die Anzeige Kühlfach die gewünschte Temperatur zeigt.

	Gefrierfach
	1. Taste Q drücken, um Einstellungen am Gefrierfach vorzunehmen.
	2. Taste - + so oft drücken, bis die Anzeige Gefrierfach die gewünschte Temperatur zeigt.

	Aufkleber OK
	Korrekte Einstellung


	Super-Kühlen
	Hinweis:

	Super-Gefrieren
	Hinweis:

	Energiesparmodus
	M Alarm
	Alarm


	Türalarm
	Temperaturalarm
	Achtung!
	Beim Auftauen können Bakterien entstehen und das Gefriergut kann verderben.
	Hinweis:
	Hinweis:

	o Home Connect
	Home Connect
	Hinweis:
	Hinweise


	Home Connect einrichten
	Hinweise
	Automatische Verbindung mit dem Heimnetzwerk (WLAN)
	1. Taste “alarm” drücken.
	2. Taste Auswahl Kühlfach drücken.
	3. Taste + so oft drücken, bis Anzeige Temperatur Kühlfach AC anzeigt und Anzeige Temperatur Gefrierfach OF anzeigt.
	4. Taste Auswahl Gefrierfach drücken.
	5. Taste + drücken.
	6. Innerhalb der 2 Minuten die WPS Funktion am Heimnetzwerk-Router aktivieren (z. B. über WPS/WLAN Taste, Informationen dazu in den Unterlagen zum Router beachten).
	Hinweis:
	1. Kontrollieren, ob sich das Kühlgerät innerhalb der Reichweite des Heimnetzwerkes (WLAN) befindet.
	2. Den Vorgang wiederholen oder manuelle Verbindung durchführen.


	Manuelle Verbindung mit dem Heimnetzlaufwerk (WLAN)
	1. Taste “alarm” drücken.
	2. Taste Auswahl Kühlfach drücken.
	3. Taste + so oft drücken, bis Anzeige Temperatur Kühlfach SA anzeigt und Anzeige Temperatur Gefrierfach OF anzeigt.
	4. Taste Auswahl Gefrierfach drücken.
	5. Taste + drücken.
	6. Das Kühlgerät hat nun ein eigenes WLAN Netzwerk mit dem Netzwerknamen “HomeConnect” eingerichtet.
	7. Im Einstellungsmenü des mobilen Endgerätes die WLAN Einstellungen aufrufen.
	8. Das mobile Endgerät mit dem WLAN Netzwerk “HomeConnect” verbinden.
	9. Nach erfolgreicher Verbindung die Home Connect App auf dem mobilen Endgerät öffnen.
	10. Sobald das Kühlgerät gefunden wurde, den Netzwerknamen (“SSID”) und das Passwort (“Key”) des eigenen Heimnetzwerks (WLAN) in die entsprechenden Felder eingeben.
	11. Mit Schaltfläche An Hausgeräte übertragen bestätigen.

	Kühlgerät mit App verbinden
	1. Taste “alarm” drücken.
	2. Taste Auswahl Kühlfach drücken.
	3. Taste + so oft drücken, bis Anzeige Temperatur Kühlfach PA anzeigt und Anzeige Temperatur Gefrierfach OF anzeigt.
	4. Taste Auswahl Gefrierfach drücken.
	5. Taste + drücken, um das Gerät mit der App zu verbinden.
	6. In der Home Connect App auf dem mobilen Endgerät warten, bis das Kühlgerät angezeigt wird.
	7. Den Anweisungen der App folgen, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
	Hinweis:

	Signalstärke überprüfen
	1. Taste “alarm” drücken.
	2. Taste Auswahl Kühlfach drücken.
	3. Taste + so oft drücken, bis Anzeige Temperatur Kühlfach SI anzeigt. In Anzeige Temperatur Gefrierfach erscheint ein Wert zwischen 0 (kein Empfang) und 3 (voller Empfang).

	Kameras aktivieren
	1. Taste “alarm” drücken.
	2. Taste Auswahl Kühlfach drücken.
	3. Taste + so oft drücken, bis Anzeige Temperatur Kühlfach CA anzeigt und Anzeige Temperatur Gefrierfach OF anzeigt.
	4. Taste Auswahl Gefrierfach drücken.
	5. Taste + drücken.
	Hinweise
	1. Taste “alarm” drücken.
	2. Taste Auswahl Kühlfach drücken.
	3. Taste + so oft drücken, bis Anzeige Temperatur Kühlfach CA anzeigt und Anzeige Temperatur Gefrierfach On anzeigt.
	4. Taste Auswahl Gefrierfach drücken.
	5. Taste + drücken.


	Home Connect Einstellungen zurücksetzen
	1. Taste “alarm” drücken.
	2. Taste Auswahl Kühlfach drücken.
	3. Taste + so oft drücken, bis Anzeige Temperatur Kühlfach rE anzeigt und Anzeige Temperatur Gefrierfach OF anzeigt.
	4. Taste Auswahl Gefrierfach drücken.
	5. Taste + drücken.


	Update der Home Connect Software installieren
	1. Taste “alarm” drücken.
	2. Taste Auswahl Kühlfach drücken.
	3. Taste + so oft drücken, bis Anzeige Temperatur Kühlfach UP anzeigt und Anzeige Temperatur Gefrierfach OF anzeigt.
	4. Taste Auswahl Gefrierfach drücken.
	5. Taste + drücken.

	Hinweis zum Datenschutz
	Hinweis:

	Konformitätserklärung
	U Kühlfach
	Kühlfach


	Beim Einlagern beachten
	Hinweis:

	Kältezonen im Kühlfach beachten
	Kälteste Zone
	Hinweis:

	Wärmste Zone
	Hinweis:


	Gemüsebehälter mit Feuchtigkeitsregler
	Hinweise

	Kaltlagerfach
	W Gefrierfach
	Gefrierfach


	Maximales Gefriervermögen
	Voraussetzungen für das maximale Gefriervermögen
	1. Circa 24 Stunden bevor Sie frische Ware einlegen: Super-Gefrieren einschalten.
	2. Behälter aus dem Gefrierfach nehmen und die Lebensmittel direkt auf den Ablagen und dem Gefrierfachboden stapeln.
	3. Zuerst das oberste Fach mit Lebensmitteln füllen. Dort werden sie am schnellsten durchgefroren.
	4. Wenn das oberste Fach nicht ausreicht, die verbleibende Menge im darunterliegenden Fach von vorne rechts beginnend lagern.
	5. Frische Lebensmittel möglichst dicht an den Seitenwänden einfrieren.


	Gefriervolumen vollständig nutzen
	Tiefkühlkost einkaufen
	Beim Einordnen beachten
	Frische Lebensmittel einfrieren
	Zum Einfrieren geeignet
	Zum Einfrieren nicht geeignet
	Gefriergut verpacken
	1. Lebensmittel in die Verpackung einlegen.
	2. Luft herausdrücken.
	3. Verpackung luftdicht verschließen, damit die Lebensmittel den Geschmack nicht verlieren oder austrocknen.
	4. Verpackung mit Inhalt und Einfrierdatum beschriften.

	Haltbarkeit des Gefriergutes bei –18 °C

	Gefriergut auftauen
	Achtung!
	= Abtauen
	Abtauen

	D Reinigen
	Reinigen
	Achtung!
	Schäden am Gerät und den Ausstattungsteilen vermeiden.
	1. Gerät ausschalten.
	2. Netzstecker ziehen oder Sicherung ausschalten.
	3. Lebensmittel herausnehmen und an einem kühlen Ort lagern.
	4. Wenn vorhanden: Warten, bis die Reifschicht abgetaut ist.
	5. Gerät mit einem weichen Tuch, lauwarmen Wasser und etwas pH-neutralem Spülmittel reinigen.
	Achtung!
	6. Türdichtung mit klarem Wasser abwischen und gründlich trocken reiben.
	7. Gerät wieder anschließen, einschalten und Lebensmittel einlegen.




	Ausstattung reinigen
	Kamera
	l Gerüche
	Gerüche
	1. Gerät mit Ein/Aus-Taste )" ausschalten.
	2. Alle Lebensmittel aus dem Gerät herausnehmen.
	3. Innenraum reinigen.~ "Reinigen" auf Seite 23
	4. Alle Verpackungen reinigen.
	5. Stark riechende Lebensmittel luftdicht verpacken, um Geruchsbildung zu verhindern.
	6. Gerät wieder einschalten.
	7. Lebensmittel einordnen.
	8. Nach 24 Stunden prüfen, ob es erneut zu Geruchsbildung gekommen ist.

	9 Beleuchtung
	Beleuchtung

	> Geräusche
	Geräusche



	Normale Geräusche
	Geräusche vermeiden
	3 Störungen, was tun?
	Störungen, was tun?
	Bevor Sie den Kundendienst rufen, überprüfen Sie anhand dieser Tabelle, ob Sie die Störung selbst beheben können.
	Die Temperatur weicht stark von der Einstellung ab.
	Keine Anzeige leuchtet.
	Anzeige blinkt.
	Gerät kühlt nicht, Anzeige und Beleuchtung leuchten.
	Anzeige blinkt, Warnton ertönt und Taste “alarm” leuchtet.
	Vollautomatische Abtauung funktioniert nicht mehr, die eingestellte Temperatur wird nicht erreicht.
	Kameras machen keine Fotos.
	Kameras machen unscharfe Fotos.
	Kameralinsen beschlagen
	Anzeige Energiesparmodus blinkt im Home Connect Betrieb.
	--------
	4 Kundendienst
	Kundendienst





	Reparaturauftrag und Beratung bei Störungen
	Garantie
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	Safety instructions



	About these instructions
	Risk of explosion
	Risk of electric shock
	Risk of cold burns
	Risk of injury
	Danger due to refrigerants
	Avoiding placing children and vulnerable people at risk
	Risk of suffocation

	Damage
	Weight
	8 Intended use
	Intended use

	7 Environmental protection
	Environmental protection


	Packaging
	Old appliances
	: Warning
	Children may become locked in the appliance and suffocate!
	Caution!
	Refrigerant and harmful gases may escape.
	1. Remove the mains plug.
	2. Sever the power cord.
	3. Have the appliance disposed of professionally.

	5 Installation and connection
	Installation and connection


	Contents of package
	Technical specifications
	Installing the appliance
	Installation location
	Permitted room temperature
	Climatic category
	Permitted room temperature


	Tips for saving energy
	If you follow the instructions below, your appliance will use less power.
	Note:

	The arrangement of the features does not affect the energy consumption of the appliance.
	Installing the appliance
	Note:
	Caution!
	Risk of burns!
	Using the appliance

	Before using your appliance for the first time
	1. Remove leaflets, adhesive tape and protective film.
	2. Clean the appliance. ~ "Cleaning" on page 48

	Electrical connection
	Caution!
	Note:
	1. After installing the appliance, wait at least 1 hour before connecting it to prevent damaging the compressor.
	2. Connect the appliance via a correctly installed socket.
	3. Connect the appliance to a socket near the appliance.

	* Getting to know your appliance
	Getting to know your appliance


	Appliance
	Controls
	Interior fittings
	Camera
	Note:

	Shelf
	Variable shelf
	Container
	Storage compartment
	Bottle holder
	Freezer calendar
	Ice cube tray
	1. Fill the ice cube tray 3/4 full with water and place in the freezer compartment.
	Note:
	2. To loosen the ice cubes, twist the ice cube tray slightly or hold briefly under flowing water.


	Ice pack
	Note:
	1 Operating the appliance
	Operating the appliance



	Switching on the appliance
	1. Press the )" button.
	2. Press the “alarm” button.
	3. Setting the required temperature. ~ "Setting the temperature" on page 38
	Operating tips

	Switching off and disconnecting the appliance
	Switching off the appliance
	Disconnecting the appliance
	1. Press the )" button.
	2. Pull out the mains plug or switch off the fuse.
	3. Clean the appliance.
	4. Leave the appliance open.


	Setting the temperature
	Recommended temperature
	Refrigerator compartment
	1. Press R to make settings on the refrigerator compartment.
	2. Keep pressing - + until the refrigerator compartment display indicates the required temperature.

	Freezer compartment
	1. Press Q to enter settings on the freezer compartment.
	2. Keep pressing - + until the freezer compartment display indicates the required temperature.

	Sticker OK
	Correct setting


	Super cooling
	Note:

	Super freezing
	Note:

	Energy saving mode
	M Alarm
	Alarm


	Door alarm
	Temperature alarm
	Caution!
	During the thawing process, bacteria may develop and spoil the frozen food.
	Note:
	Note:

	o Home Connect
	Home Connect
	Note:
	Notes


	Setting up Home Connect
	Notes
	Automatic connection with the home network (WLAN)
	1. Press the “alarm” button.
	2. Press refrigerator compartment select button.
	3. Press + button until the refrigerator compartment temperature display shows AC and the freezer compartment temperature display shows OF.
	4. Press freezer compartment select button.
	5. Press the + button.
	6. Within those 2 minutes, activate the WPS function on the home network router (e.g. using the WPS/WLANbutton; observe information on this topic in the router documentation).
	Note:
	1. Check whether the refrigerator is located within the range of the home network (WLAN).
	2. Repeat the process or establish the connection manually.


	Manual connection with the home network (WLAN)
	1. Press the “alarm” button.
	2. Press refrigerator compartment select button.
	3. Press + button until the refrigerator compartment temperature display shows SA and the freezer compartment temperature display shows OF.
	4. Press freezer compartment select button.
	5. Press the + button.
	6. The refrigerator has now set up its own WLAN network with the network name "HomeConnect".
	7. Call up the WLANsettings in the settings menu of the mobile device.
	8. Connect the mobile device with the WLAN network "HomeConnect".
	9. After successfully connecting, open the Home Connect app on the mobile device.
	10. As soon as the refrigerator has been found, enter the network name ("SSID") and the password ("Key") of your own home network (WLAN) in the corresponding fields.
	11. Confirm with the button Transmit to domestic appliances.

	Connecting the refrigerator with the app
	1. Press the “alarm” button.
	2. Press refrigerator compartment select button.
	3. Press + button until the refrigerator compartment temperature display shows PA and the freezer compartment temperature display shows OF.
	4. Press freezer compartment select button.
	5. Press the + button to connect the appliance with the app.
	6. Wait until the refrigerator is displayed in the Home Connect app on the mobile device.
	7. Follow the instructions in the app until the process is complete.
	Note:

	Verify signal strength
	1. Press the “alarm” button.
	2. Press refrigerator compartment select button.
	3. Press + button until the refrigerator compartment temperature display shows SI. In the freezer compartment temperature display, a value appears between 0 (no signal) and 3 (full signal).

	Activating the cameras
	1. Press the “alarm” button.
	2. Press refrigerator compartment select button.
	3. Keep pressing + button until the refrigerator compartment temperature display shows CA and the freezer compartment temperature display shows OF.
	4. Press freezer compartment select button.
	5. Press the + button.
	Notes
	1. Press the “alarm” button.
	2. Press refrigerator compartment select button.
	3. Keep pressing + button until the refrigerator compartment temperature display shows CA and the freezer compartment temperature display shows On.
	4. Press freezer compartment select button.
	5. Press the + button.


	Resetting Home Connect settings
	1. Press the “alarm” button.
	2. Press refrigerator compartment select button.
	3. Press + button until the refrigerator compartment temperature display shows rE and the freezer compartment temperature display shows OF.
	4. Press freezer compartment select button.
	5. Press the + button.


	Installing updates for the Home Connect software
	1. Press the “alarm” button.
	2. Press refrigerator compartment select button.
	3. Press + button until the refrigerator compartment temperature display shows UP and the freezer compartment temperature display shows OF.
	4. Press freezer compartment select button.
	5. Press the + button.

	Information on data protection
	Note:

	Declaration of conformity
	U Refrigerator compartment
	Refrigerator compartment


	Note when storing food
	Note:

	Note the chill zones in the refrigerator compartment
	Coldest zone
	Note:

	Warmest zone
	Note:


	Vegetable container with humidity control
	Notes

	Chill comp.
	W Freezer compartment
	Freezer compartment


	Maximum freezing capacity
	Prerequisites for max. freezing capacity
	1. Approx. 24 hours before inserting fresh produce: switch on Super freeze.
	2. Take the container out of the freezer compartment and stack the food directly on the shelves and on the floor of the freezer compartment.
	3. First fill the upper compartment with food. This is where the food will freeze most quickly.
	4. If the top compartment is inadequate, store the remaining quantity in the compartment underneath starting at the front right side.
	5. Freeze fresh food as close as possible to the side panels.


	Fully utilising the freezer volume
	Purchasing frozen food
	Note when loading products
	Freezing fresh food
	Suitable for freezing
	Not suitable for freezing
	Packing frozen food
	1. Place food in packaging.
	2. Remove air.
	3. Pack food airtight to prevent it from losing flavour and drying out.
	4. Label packaging with contents and date of freezing.

	Shelf life of frozen food at –18 °C

	Thawing frozen food
	Caution!
	= Defrosting
	Defrosting

	D Cleaning
	Cleaning
	Caution!
	Avoid damaging the appliance and the fittings.
	1. Switch off the appliance.
	2. Pull out the mains plug or switch off the fuse.
	3. Take out the food and store in a cool location.
	4. If present: wait until the layer of frost has thawed.
	5. Clean the appliance with a soft cloth, lukewarm water and a little pH-neutral washing-up liquid.
	Caution!
	6. Wipe door seal with clear water and dry thoroughly with a cloth.
	7. Reconnect and switch on appliance and put in food.




	Cleaning the equipment
	Camera
	l Odours
	Odours
	1. Switch off the appliance with the On/Off button )".
	2. Take all food out of the appliance.
	3. Clean the inside.~ "Cleaning" on page 48
	4. Clean all packages.
	5. Seal strong smelling food in order to avoid odours from forming.
	6. Switch the appliance on again.
	7. Store food in the appliance.
	8. Check whether the formation of odours is still occurring after 24 hours.

	9 Lighting
	Lighting

	> Noises
	Noise



	Normal noises
	Preventing noises
	3 Faults – what to do?
	Faults – what to do?
	Before you call customer service, use this table to check whether you can rectify the fault yourself.
	Temperature differs greatly from the set value.
	Displays do not illuminate.
	Display flashes.
	Appliance is not cooling, display and light are lit.
	Display flashes, warning signal sounds and button “alarm” is lit.
	Fully automatic defrosting no longer functions, the set temperature is not attained.
	The cameras do not take any photos.
	Cameras take blurred photos.
	Camera lenses misted up
	The energy saving mode display flashes in Home Connect mode.
	--------
	4 Customer service
	Customer service





	Repair order and advice on faults
	Guarantee
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	À propos de cette notice
	Risque d'explosion
	Risque d’électrocution
	Risque d'engelures provoquées par le froid
	Risque de blessure
	Risques dus au fluide frigorigène
	Évitez des risques pour les enfants et les personnes en danger :
	Risque d'étouffement

	Dégâts matériels
	Poids
	Prescriptions-d’hygiène-alime ntaire
	8 Conformité d'utilisation
	Conformité d'utilisation

	7 Protection de l'environnement
	Protection de l'environnement


	Emballage
	Appareil usagé
	: Mise en garde
	Les enfants risque de s'enfermer dans l'appareil et de s'asphyxier !
	Attention !
	Le fluide frigorigène et des gaz nocifs peuvent se dégager.
	1. Débrancher la fiche mâle de la prise de courant.
	2. Tranchez le cordon de raccordement au secteur.
	3. Faites éliminer l'appareil professionnellement.

	5 Installation et branchement
	Installation et branchement


	Étendue des fournitures
	Données techniques
	Installer l’appareil
	Lieu d’installation
	Température ambiante admissible
	Catégorie climatique
	Température ambiante admissible


	Economies d’énergie
	Si vous respectez les instructions suivantes, votre appareil consommera moins de courant.
	Remarque :

	L’agencement des pièces d’équipement n’a aucune influence sur la consommation d’énergie de l’appareil.
	Installer l’appareil
	Remarque :
	Attention !
	Risque de brûlures !
	Utilisation de l'appareil

	Avant la première utilisation
	1. Retirez la documentation informative et les rubans adhésifs ainsi que la feuille protectrice.
	2. Nettoyez l’appareil. ~ "Nettoyage" à la page 76

	Raccordement électrique
	Attention !
	Remarque :
	1. Après l'installation de l'appareil, attendez au moins 1 heure avant de le raccorder car cela empêche d'endommager le compresseur.
	2. Raccordez l'appareil via une prise femelle réglementairement installée.
	3. Raccordez l'appareil à une prise proche de lui.

	* Présentation de l’appareil
	Présentation de l’appareil


	Appareil
	Eléments de commande
	Équipement
	Caméra
	Remarque :

	Clayette
	Rangement variable de la clayette
	Récipient
	Rangement
	Porte-bouteilles
	Calendrier de congélation
	Bac à glaçons
	1. Remplissez le bac à glaçons aux 3/4 avec de l’eau, puis placez-le dans le compartiment congélateur.
	Remarque :
	2. Pour enlever les glaçons du bac, passez-le brièvement sous l’eau du robinet ou déformez légèrement le bac.


	Accumulateur de froid
	Remarque :
	1 Utilisation de l'appareil
	Utilisation de l'appareil



	Mettre l'appareil sous tension
	1. Appuyez sur la touche )".
	2. Appuyez sur la touche “alarm”.
	3. Réglez la température souhaitée. ~ "Régler la température" à la page 64
	Remarques concernant le fonctionnement de l’appareil

	Arrêt et remisage de l’appareil
	Éteindre l'appareil
	Remisage de l’appareil
	1. Appuyez sur la touche )".
	2. Débranchez la fiche de la prise ou ramenez le disjoncteur en position éteinte.
	3. Nettoyez l'appareil.
	4. Laissez l'appareil ouvert.


	Régler la température
	Température recommandée
	Compartiment réfrigération
	1. Appuyer sur la touche R pour procéder aux réglages du compartiment réfrigération.
	2. Actionner la touche - + jusqu'à ce que l'afficheur du compartiment réfrigération indique la température souhaitée.

	Compartiment congélation
	1. Appuyer sur la touche Q pour procéder aux réglages du compartiment congélation.
	2. Actionner la touche - + jusqu'à ce que l'afficheur du compartiment congélation indique la température souhaitée.

	Autocollant OK
	Réglage correct


	Super-réfrigération
	Remarque :

	Supercongélation
	Remarque :

	Mode économie d‘énergie
	M Alarme
	Alarme


	Alarme de porte
	Alarme de température
	Attention !
	Pendant la décongélation, des bactéries peuvent apparaître et les aliments congelés s'avarier.
	Remarque :
	Remarque :

	o Home Connect
	Home Connect
	Remarque :
	Remarques


	Configurer Home Connect
	Remarques
	Connexion automatique au réseau domestique (WLAN)
	1. Appuyer sur la touche “alarm”.
	2. Appuyer sur la touche de sélection du compartiment réfrigérateur.
	3. Appuyer sur la touche +autant de fois que nécessaire pour que l'affichage de la température du compartiment réfrigérateur indique ACet que l'affichage de la température du compartiment congélateur indique OF.
	4. Appuyer sur la touche de sélection du compartiment congélateur.
	5. Appuyer sur la touche +.
	6. Pendant ces 2 minutes, activer la fonctionWPS du routeur du réseau domestique (par exemple via la touche WPS/WLAN. Pour plus d’informations, voir les documents relatifs au routeur).
	Remarque :
	1. Vérifier si le réfrigérateur se trouve dans la zone de portée du réseau domestique (WLAN).
	2. Répéter l’opération ou établir une connexion manuelle.


	Connexion manuelle au réseau domestique (WLAN)
	1. Appuyer sur la touche “alarm”.
	2. Appuyer sur la touche de sélection du compartiment réfrigérateur.
	3. Appuyer sur la touche + autant de fois que nécessaire pour que l'affichage de la température du compartiment réfrigérateur indique SA et que l'affichage de la température du compartiment congélateur indique OF.
	4. Appuyer sur la touche de sélection du compartiment congélateur.
	5. Appuyer sur la touche +.
	6. Le réfrigérateur possède désormais son propre réseau WLAN portant le nom « HomeConnect ».
	7. Dans le menu de réglage du terminal mobile, sélectionner les réglages WLAN.
	8. Connecter le terminal mobile au réseau WLAN « HomeConnect ».
	9. Une fois la connexion établie, ouvrir l’appli Home Connectsur le terminal mobile.
	10. Lorsque le réfrigérateur a été trouvé, saisir le nom du réseau (« SSID ») et le mot de passe (« Key ») du propre réseau domestique (WLAN) dans les champs correspondants.
	11. Confirmer avec le bouton Transférer aux appareils domestiques.

	Connecter le réfrigérateur à l’appli
	1. Appuyer sur la touche “alarm”.
	2. Appuyer sur la touche de sélection du compartiment réfrigérateur.
	3. Appuyer sur la touche + autant de fois que nécessaire pour que l'affichage de la température du compartiment réfrigérateur indique PA et que l'affichage de la température du compartiment congélateur indique OF.
	4. Appuyer sur la touche de sélection du compartiment congélateur.
	5. Appuyer sur la touche + pour connecter le réfrigérateur à l'appli.
	6. Dans l’appli Home Connect du terminal mobile, attendre que le réfrigérateur s’affiche.
	7. Suivre les instructions de l’appli jusqu’à la fin de l’opération.
	Remarque :

	Contrôler l'intensité du signal.
	1. Appuyer sur la touche “alarm”.
	2. Appuyer sur la touche de sélection du compartiment réfrigérateur.
	3. Appuyer sur la touche + autant de fois que nécessaire pour que l'affichage de la température du compartiment réfrigérateur indique SI.L'affichage de la température du compartiment congélateur indique une valeur entre 0 (absence de réception...

	Activer les caméras
	1. Appuyez sur la touche “alarm”.
	2. Appuyez sur la touche de sélection du compartiment réfrigérateur.
	3. Appuyez sur la touche +autant de fois que nécessaire pour que l'affichage de la température du compartiment réfrigérateur indique CAet que l'affichage de la température du compartiment congélateur indique OF.
	4. Appuyez sur la touche de sélection du compartiment congélateur.
	5. Appuyez sur la touche +.
	Remarques
	1. Appuyez sur la touche “alarm”.
	2. Appuyez sur la touche de sélection du compartiment réfrigérateur.
	3. Appuyez sur la touche +autant de fois que nécessaire pour que l'affichage de la température du compartiment réfrigérateur indique CAet que l'affichage de la température du compartiment congélateur indique On.
	4. Appuyez sur la touche de sélection du compartiment congélateur.
	5. Appuyez sur la touche +.


	Réinitialisation des réglages Home Connect
	1. Appuyer sur la touche “alarm”.
	2. Appuyer sur la touche de sélection du compartiment réfrigérateur.
	3. Appuyer sur la touche + autant de fois que nécessaire pour que l'affichage de la température du compartiment réfrigérateur indique rE et que l'affichage de la température du compartiment congélateur indique OF.
	4. Appuyer sur la touche de sélection du compartiment congélateur.
	5. Appuyer sur la touche +.


	Installer une mise à jour du logiciel Home Connect
	1. Appuyer sur la touche “alarm”.
	2. Appuyer sur la touche de sélection du compartiment réfrigérateur.
	3. Appuyer sur la touche + autant de fois que nécessaire pour que l'affichage de la température du compartiment réfrigérateur indique UP et que l'affichage de la température du compartiment congélateur indique OF.
	4. Appuyer sur la touche de sélection du compartiment congélateur.
	5. Appuyer sur la touche +.

	Remarque liée à la protection des données
	Remarque :

	Déclaration de conformité
	U Compartiment réfrigérateur
	Compartiment réfrigérateur


	Consignes de rangement
	Remarque :

	Tenez compte des différentes zones froides dans le compartiment réfrigérateur
	La zone la plus froide
	Remarque :

	Zone la moins froide
	Remarque :


	Bac à légumes avec régulateur d’humidité
	Remarques

	Compartiment froid
	W Compartiment congélateur
	Compartiment congélateur


	Capacité de congélation maximale
	Conditions préalables pour une capacité de congélation maximale
	1. 24 heures environ avant de ranger des produits frais : allumez la supercongélation.
	2. Retirez le récipient du compartiment congélateur et déposez les produits alimentaires directement sur les clayettes et le fond du compartiment congélateur.
	3. Commencez par garnir le compartiment supérieur avec des produits alimentaires. C'est là qu'ils seront congelés à cœur le plus rapidement.
	4. Si le compartiment supérieur ne suffit pas, stockez la quantité restante dans le compartiment situé en dessous, en commençant du côté avant droit.
	5. Faites congelez les produits alimentaires frais le plus près possible des parois latérales.


	Utiliser l’intégralité du volume de congélation
	Achats de produits surgelés
	Attention lors de rangement
	Congélation de produits frais
	Vont au congélateur
	Ne vont pas au congélateur
	Emballer les surgelés
	1. Placez les aliments dans l’emballage.
	2. Presser pour chasser l’air.
	3. Fermez hermétiquement l'emballage afin que les produits alimentaires ne perdent pas leur goût ou ne sèchent pas.
	4. Indiquez sur l’emballage le contenu et la date de congélation.

	Durée de conservation du produit congelé à –18 °C

	Décongélation des produits
	Attention !
	= Dégivrer l’appareil
	Dégivrer l’appareil

	D Nettoyage
	Nettoyage
	Attention !
	Évitez d'endommager l'appareil et ses pièces d'équipement.
	1. Mettre l'appareil hors tension.
	2. Débranchez la fiche mâle du secteur ou ramenez le disjoncteur en position éteinte.
	3. Sortez les produits alimentaires et rangez-les dans un endroit frais.
	4. Si présente : Attendez que la couche de givre ait fondu.
	5. Ne nettoyez l’appareil qu’avec un chiffon doux, de l’eau tiède et du produit à vaisselle présentant un pH neutre.
	Attention !
	6. Essuyez le joint de porte avec de l'eau claire et frottez soigneusement pour le sécher.
	7. Rebrancher l'appareil, l'allumer et ranger les produits alimentaires.




	Nettoyage des accessoires
	Caméra
	l Odeurs
	Odeurs
	1. Éteignez l’appareil par la touche Marche / Arrêt )".
	2. Sortez tous les produits alimentaires de l’appareil.
	3. Nettoyer l'intérieur de l'appareil.~ "Nettoyage" à la page 76
	4. Nettoyer tous les emballages.
	5. Pour empêcher l'apparition d'odeurs, mettez sous emballage hermétique les produits alimentaires qui dégagent une forte odeur.
	6. Rallumez l’appareil.
	7. Rangez les produits alimentaires.
	8. Au bout de 24 heures, vérifiez si de nouveau des odeurs sont apparues.

	9 Éclairage
	Éclairage

	> Bruits
	Bruits



	Bruits normaux
	Éviter la génération de bruits
	3 Dérangements, Que faire si …
	Dérangements, Que faire si …
	Avant d’appeler le service après-vente, veuillez vérifier si le tableau ci-après ne vous permet pas de supprimer le dérangement vous-même.
	La température dévie fortement par rapport au réglage.
	Aucun voyant ne s’allume.
	L'affichage clignote.
	L'appareil ne réfrigère pas, l’affichage et l'éclairage sont allumés.
	Le voyant clignote, une alarme sonore retentit et la touche “alarm” s'allume.
	Si le dégivrage entièrement automatisé ne fonctionne plus, la température réglée n'est pas atteinte.
	Les caméras ne prennent pas de photo.
	Les caméras prennent de photos floues.
	Lentilles de la caméra embuées
	L'affichage du mode Économie d'énergie clignote dans le mode Home Connect.
	--------
	4 Service après-vente
	Service après-vente
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	Su questo libretto d'istruzioni
	Pericolo di esplosione
	Pericolo di scarica elettrica
	Pericolo di ustioni da freddo
	Pericolo di lesioni
	Pericoli da refrigerante
	Evitare pericoli a bambini e persone a rischio
	Pericolo di asfissia

	Danni materiali
	Peso
	8 Uso corretto
	Uso corretto

	7 Tutela dell'ambiente
	Tutela dell'ambiente


	Imballaggio
	Apparecchio dismesso
	: Avviso
	I bambini possono restare imprigionati nell'apparecchio e soffocare!
	Attenzione!
	Possibile fuoruscita di refrigerante e gas dannosi.
	1. Staccare la spina di alimentazione.
	2. Troncare il cavo di allacciamento alla rete.
	3. Fare smaltire l'apparecchio a regola d'arte.

	5 Installazione e allacciamento
	Installazione e allacciamento


	Contenuto della confezione
	Dati tecnici
	Installazione dell'apparecchio
	Luogo d’installazione
	Temperatura ambiente ammessa
	Classe climatica
	Temperatura ambiente ammessa


	Risparmio energetico
	Osservando le avvertenze seguenti l'apparecchio consuma meno energia elettrica.
	Avvertenza:

	La disposizione delle parti dell'attrezzatura non incide sul consumo di energia dell'apparecchio.
	Installazione dell'apparecchio
	Avvertenza:
	Attenzione!
	Pericolo di ustioni!
	Uso dell'apparecchio

	Prima del primo utilizzo
	1. Togliere il materiale d'informazione e rimuovere i nastri adesivi e il film protettivo.
	2. Pulire l’apparecchio. ~ "Pulizia" a pagina 102

	Allacciamento elettrico
	Attenzione!
	Avvertenza:
	1. Per evitare danni al compressore, dopo l'installazione dell'apparecchio attendere almeno 1 ora prima di collegarlo.
	2. Collegare l'apparecchio tramite una presa elettrica installata a norma.
	3. Collegare l'apparecchio ad una presa elettrica in prossimità dell'apparecchio.

	* Conoscere l'apparecchio
	Conoscere l'apparecchio


	Apparecchio
	Elementi di comando
	Caratteristiche
	Fotocamera
	Avvertenza:

	Ripiano
	Ripiano variabile
	Contenitore
	Balconcino
	Fermabottiglie
	Calendario di congelamento
	Vaschetta del ghiaccio
	1. Riempire la vaschetta del ghiaccio per 3/4 con acqua e inserirla nel congelatore.
	Avvertenza:
	2. Per staccare i cubetti di ghiaccio mettere brevemente la vaschetta sotto acqua corrente oppure torcerla leggermente.


	Accumulatori del freddo
	Avvertenza:
	1 Utilizzare l'apparecchio
	Utilizzare l'apparecchio



	Accensione dell’apparecchio
	1. Premere il tasto )".
	2. Premere il tasto “alarm”.
	3. Regolare la temperatura desiderata. ~ "Impostazione della temperatura" a pagina 91
	Istruzioni per il funzionamento

	Spegnere e mettere fuori servizio l’apparecchio
	Spegnimento dell’apparecchio
	Mettere fuori servizio l’apparecchio
	1. Premere il tasto )".
	2. Estrarre la spina di alimentazione o disinserire il dispositivo di sicurezza.
	3. Pulire l’apparecchio.
	4. Lasciare aperto l’apparecchio.


	Impostazione della temperatura
	Temperatura consigliata
	Frigorifero
	1. Premere il pulsante R per effettuare impostazioni per il frigorifero.
	2. Premere ripetutamente il pulsante - +finché l'indicatore del frigorifero non indica la temperatura desiderata.

	Congelatore
	1. Premere il pulsante Q per effettuare impostazioni per il congelatore.
	2. Premere ripetutamente il pulsante - +finché l'indicatore del congelatore non indica la temperatura desiderata.

	Adesivo OK
	Corretta regolazione


	Super-raffreddamento
	Avvertenza:

	Super-congelamento
	Avvertenza:

	Modalità risparmio energetico
	M Allarme
	Allarme


	Allarme porta
	Allarme temperatura
	Attenzione!
	Durante lo sbrinamento possono svilupparsi batteri e i prodotti surgelati possono deteriorarsi.
	Avvertenza:
	Avvertenza:

	o Home Connect
	Home Connect
	Avvertenza:
	Avvertenze


	Configurazione di Home Connect
	Avvertenze
	Connessione automatica alla rete domestica (WLAN)
	1. Premere il tasto “alarm”.
	2. Premere il tasto di selezione del frigorifero.
	3. Premere il tasto + finché l'indicatore di temperatura del frigorifero non mostra AC e l'indicatore di temperatura del congelatore non mostra OF.
	4. Premere il tasto di selezione del congelatore.
	5. Premere il tasto +.
	6. Entro 2 minuti attivare la funzione WPS sul router della rete domestica (ad es. con il tasto WPS/WLAN, osservare le informazioni riportate nella documentazione del router).
	Avvertenza:
	1. Verificare che il frigorifero si trovi entro il campo di copertura della rete domestica (WLAN).
	2. Ripetere la procedura oppure eseguire la connessione manualmente.


	Connessione manuale alla rete domestica (WLAN)
	1. Premere il tasto “alarm”.
	2. Premere il tasto di selezione del frigorifero.
	3. Premere il tasto + finché l'indicatore di temperatura del frigorifero non mostra SA e l'indicatore di temperatura del congelatore non mostra OF.
	4. Premere il tasto di selezione del congelatore.
	5. Premere il tasto +.
	6. Per il frigorifero è ora configurata una propria rete WLAN con il nome “HomeConnect”.
	7. Nel menu delle impostazioni del dispositivo mobile richiamare le impostazioni WLAN.
	8. Collegare il dispositivo mobile alla rete WLAN “HomeConnect”.
	9. Una volta stabilita la connessione, aprire l'app Home Connect sul dispositivo mobile.
	10. Non appena viene rilevato il frigorifero, inserire il nome della rete (“SSID”) e la password (“Key”) della propria rete domestica (WLAN) nei campi corrispondenti.
	11. Confermare con il pulsante An Hausgeräte übertragen (Trasferisci agli elettrodomestici).

	Collegamento del frigorifero con l'app
	1. Premere il tasto “alarm”.
	2. Premere il tasto di selezione del frigorifero.
	3. Premere il tasto + finché l'indicatore di temperatura del frigorifero non mostra PA e l'indicatore di temperatura del congelatore non mostra OF.
	4. Premere il tasto di selezione del congelatore.
	5. Premere il tasto + per collegare l'apparecchio all'app.
	6. Nell'app Home Connect sul dispositivo mobile attendere finché non viene visualizzato il frigorifero.
	7. Seguire le istruzioni dell'app fino alla fine della procedura.
	Avvertenza:

	Verifica dell'intensità del segnale
	1. Premere il tasto “alarm”.
	2. Premere il tasto di selezione del frigorifero.
	3. Premere il tasto + finché l'indicatore di temperatura del frigorifero non mostra SI. Nell'indicatore di temperatura del frigorifero viene visualizzato un valore compreso tra 0 (nessuna ricezione) e 3 (massima ricezione).

	Attivazione delle fotocamere
	1. Premere il tasto “alarm”.
	2. Premere il tasto di selezione del compartimento frigorifero.
	3. Premere il tasto + finché l'indicatore di temperatura del compartimento frigorifero non mostra CA e l'indicatore di temperatura del compartimento congelatore non mostra OF.
	4. Premere il tasto di selezione del compartimento congelatore.
	5. Premere il tasto +.
	Avvertenze
	1. Premere il tasto “alarm”.
	2. Premere il tasto di selezione del compartimento frigorifero.
	3. Premere il tasto + finché l'indicatore di temperatura del compartimento frigorifero non mostra CA e l'indicatore di temperatura del compartimento congelatore non mostra On.
	4. Premere il tasto di selezione del compartimento congelatore.
	5. Premere il tasto +.


	Home Connect Reset delle impostazioni
	1. Premere il tasto “alarm”.
	2. Premere il tasto di selezione del frigorifero.
	3. Premere il tasto + finché l'indicatore di temperatura del frigorifero non mostra rE e l'indicatore di temperatura del congelatore non mostra OF.
	4. Premere il tasto di selezione del congelatore.
	5. Premere il tasto +.


	Installazione degli aggiornamenti del software Home Connect
	1. Premere il tasto “alarm”.
	2. Premere il tasto di selezione del frigorifero.
	3. Premere il tasto + finché l'indicatore di temperatura del frigorifero non mostra UP e l'indicatore di temperatura del congelatore non mostra OF.
	4. Premere il tasto di selezione del congelatore.
	5. Premere il tasto +.

	Avvertenze sulla tutela dei dati
	Avvertenza:

	Dichiarazione di conformità
	U Frigorifero
	Frigorifero


	Tenere presente nella conservazione
	Avvertenza:

	Considerare le zone fredde nel frigorifero
	La zona più fredda
	Avvertenza:

	Zona più calda
	Avvertenza:


	Cassetto per verdure con regolatore di umidità
	Avvertenze

	Scomparto frigo
	W Congelatore
	Congelatore


	Massima capacità di congelamento
	Condizioni per la max. capacità di congelamento
	1. Circa 24 ore prima di introdurre prodotti freschi: accendere il super-congelamento.
	2. Togliere i contenitori dal congelatore e accumulare gli alimenti direttamente sui ripiani e sul fondo del congelatore.
	3. Riempire con gli alimenti prima il primo scomparto superiore. Qui essi vengono completamente congelati nel modo più rapido.
	4. Se lo scomparto superiore non è sufficiente, conservare la quantità restante nello scomparto sottostante iniziando da avanti a destra.
	5. Congelare gli alimenti freschi possibilmente vicino alle pareti laterali.


	Sfruttare interamente il volume utile
	Acquisto di alimenti surgelati
	Tenere presente nella sistemazione
	Congelamento di alimenti freschi
	Sono idonei per il congelamento
	Non sono idonei per il congelamento
	Confezionamento di alimenti surgelati
	1. Introdurre l’alimento nella confezione.
	2. Fare uscire l’aria.
	3. Chiudere le confezioni a tenuta d'aria, per evitare che gli alimenti perdano il gusto o possano essiccarsi.
	4. Scrivere sulla confezione il contenuto e la data di congelamento.

	Durata di conservazione dei prodotti surgelati a –18 °C

	Scongelamento di alimenti congelati
	Attenzione!
	= Sbrinamento
	Sbrinamento

	D Pulizia
	Pulizia
	Attenzione!
	Evitare danni all'apparecchio e alle sue dotazioni.
	1. Spegnere l’apparecchio.
	2. Estrarre la spina di alimentazione o disinserire il dispositivo di sicurezza.
	3. Estrarre gli alimenti e conservarli in un luogo fresco.
	4. Se presente: attendere che lo strato di brina si sia sciolto.
	5. Pulire l’apparecchio con un panno morbido e acqua tiepida leggermente saponata.
	Attenzione!
	6. Strofinare la guarnizione della porta con acqua pura e asciugarla accuratamente.
	7. Collegare di nuovo l'apparecchio, accenderlo e introdurre gli alimenti.




	Pulire gli elementi in dotazione all’apparecchio
	Fotocamera
	l Odori
	Odori
	1. Spegnere l’apparecchio con il pulsante Acceso/Spento )".
	2. Estrarre tutti gli alimenti dall’apparecchio.
	3. Pulire il vano interno.~ "Pulizia" a pagina 102
	4. Pulire tutte le confezioni.
	5. Per impedire la formazione di odori, sigillare ermeticamente gli alimenti che emanano forte odore.
	6. Accendere di nuovo l'apparecchio.
	7. Inserire gli alimenti.
	8. Dopo 24 ore controllare se si è di nuovo sviluppato odore.

	9 Illuminazione
	Illuminazione

	> Rumori
	Rumori



	Rumori normali
	Evitare i rumori
	3 Guasti, Che fare se?
	Guasti, Che fare se?
	Prima di rivolgersi al servizio assistenza clienti, verificare sulla base di questa tabella se si riesce ad eliminare da soli le anomalie di funzionamento.
	La temperatura si discosta notevolmente dalle impostazioni iniziali.
	Tutte le spie spente.
	L'indicatore lampeggia.
	L'apparecchio non raffredda, e l'illuminazione è accesa.
	Il display lampeggia, viene emesso un segnale acustico e il pulsante “alarm” è acceso.
	Lo sbrinamento automatico non funziona più, la temperatura impostata non viene raggiunta.
	Le fotocamere non scattano foto.
	Le fotocamere scattano foto non nitide.
	Lenti della fotocamera appannate.
	L'indicatore della modalità risparmio energetico lampeggia in modalità Home Connect.
	--------
	4 Servizio di assistenza clienti
	Servizio di assistenza clienti





	Ordine di riparazione e consulenza in caso di guasti
	Garanzia
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	Over deze gebruiksaanwijzing
	Kans op explosie
	Risico van een elektrische schok
	Verbrandingsgevaar door kou
	Risico op letsel
	Gevaren door of van het koelmiddel
	Vermijden van risico's voor kinderen en kwetsbare personen
	Kans op stikken

	Materiële schade
	Gewicht
	8 Correct gebruik van het apparaat
	Bestemming van het apparaat

	7 Milieubescherming
	Milieubescherming


	Verpakking
	Oude apparaten
	: Waarschuwing
	Kinderen kunnen zichzelf in het apparaat opsluiten en stikken!
	Attentie!
	Er kan koelmiddel en schadelijk gas vrijkomen.
	1. Stekker uit het stopcontact halen.
	2. Aansluitsnoer doorknippen.
	3. Apparaat op deskundige wijze laten afvoeren.

	5 Installeren en aansluiten
	Installeren en aansluiten


	Inhoud van de verpakking
	Technische gegevens
	Apparaat installeren
	De juiste opstelplaats
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	Energie besparen
	Wanneer u de volgende aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom.
	Aanwijzing:

	De plaatsing van de uitrustingsonderdelen heeft geen invloed op het energieverbruik van het apparaat.
	Apparaat installeren
	Aanwijzing:
	Attentie!
	Gevaar voor verbranding!
	Gebruik van het apparaat

	Voor het eerste gebruik
	1. Infomateriaal eruit nemen en zowel plakband als beschermfolie verwijderen.
	2. Apparaat schoonmaken. ~ "Schoonmaken" op pagina 129

	Elektrische aansluiting
	Attentie!
	Aanwijzing:
	1. Na plaatsing van het apparaat minstens 1 uur wachten met aansluiten, om beschadiging van de compressor te voorkomen.
	2. Het apparaat aansluiten op een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact.
	3. Het apparaat aansluiten op een stopcontact in de buurt van het apparaat.

	* Het apparaat leren kennen
	Het apparaat leren kennen


	Apparaat
	Bedieningselementen
	Uitrusting
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	Aanwijzing:

	Legplateau
	Variabel legplateau
	Reservoir
	Voorraadvakken
	Flessenhouder
	Diepvrieskalender
	IJsbakje
	1. Het ijsbakje voor 3/4 met water vullen en in het vriesvak zetten zetten.
	Aanwijzing:
	2. Om de ijsblokjes los te maken: het ijsbakje iets verbuigen of kort onder stromend water houden.


	Koude-accu
	Aanwijzing:
	1 Apparaat bedienen
	Apparaat bedienen



	Apparaat inschakelen
	1. Toets )" indrukken.
	2. Toets “alarm” indrukken.
	3. De gewenste temperatuur instellen. ~ "Temperatuur instellen" op pagina 118
	Opmerkingen bij/voor het gebruik

	Apparaat uitschakelen en buiten werking stellen
	Apparaat uitschakelen
	Apparaat buiten werking stellen
	1. Toets )" indrukken.
	2. De stekker uit het stopcontact trekken of de zekering uitschakelen.
	3. Apparaat schoonmaken.
	4. Apparat open laten.


	Temperatuur instellen
	Aanbevolen temperatuur
	Koelvak
	1. Toets R indrukken om instellingen voor het koelvak op te geven.
	2. Toets - + net zo vaak indrukken tot de indicatie koelvak de gewenste temperatuur aangeeft.

	Vriesvak
	1. Toets Q indrukken om instellingen voor het diepvriesvak op te geven.
	2. Toets - + net zo vaak indrukken tot de indicatie vriesvak de gewenste temperatuur aangeeft.

	Sticker OK
	Correcte instelling
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	Aanwijzing:

	Supervriezen
	Aanwijzing:
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	M Alarm
	Alarm
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	Temperatuuralarm
	Attentie!
	Bij het ontdooien kan er bacterievorming optreden en kunnen de diepvrieswaren bederven.
	Aanwijzing:
	Aanwijzing:

	o Home Connect
	Home Connect
	Aanwijzing:
	Aanwijzingen


	Home Connect instellen
	Aanwijzingen
	Automatische verbinding met het thuisnetwerk (WLAN)
	1. Toets “alarm” indrukken.
	2. Toets voor keuze koelvak indrukken.
	3. Toets + net zo vaak indrukken tot indicatie temperatuur koelvak AC aangeeft en indicatie temperatuur vriesvak OF aangeeft.
	4. Toets voor keuze vriesvak indrukken.
	5. Toets + indrukken.
	6. Binnen 2 minuten de WPS functie op de thuisnetwerkrouter activeren (bijv. via WPS/WLAN toets, informatie daarover in de documentatie van de router in acht nemen).
	Aanwijzing:
	1. Controleer of het koelapparaat zich binnen het bereik van het thuisnetwerk (WLAN) bevindt.
	2. Het proces herhalen of handmatig verbinding maken.


	Handmatige verbinding met het thuisnetwerkstation (WLAN)
	1. Toets “alarm” indrukken.
	2. Toets voor keuze koelvak indrukken.
	3. Toets + net zo vaak indrukken tot indicatie temperatuur koelvak SA aangeeft en indicatie temperatuur vriesvak OF aangeeft.
	4. Toets voor keuze vriesvak indrukken.
	5. Toets + indrukken.
	6. Het koelapparaat heeft nu een eigen WLAN netwerk met de netwerknaam “HomeConnect” ingesteld.
	7. Roep in het instellingenmenu van het mobiele eindapparaat de WLAN instellingen op.
	8. Verbind het mobiele eindapparaat met het WLAN netwerk “HomeConnect”.
	9. Als verbinding is gemaakt, de Home Connect app op het mobiele eindapparaat openen.
	10. Zodra het koelapparaat is gevonden, de netwerknaam (“SSID”) en het wachtwoord (“Key”) van het eigen thuisnetwerk (WLAN) invoeren in de daarvoor bestemde velden.
	11. Bevestigen met de knop Naar huishoudelijke apparaten sturen.

	Koelapparaat verbinden met app
	1. Toets “alarm” indrukken.
	2. Toets voor keuze koelvak indrukken.
	3. Toets + net zo vaak indrukken tot indicatie temperatuur koelvak PA aangeeft en indicatie temperatuur vriesvak OF aangeeft.
	4. Toets voor keuze vriesvak indrukken.
	5. Toets + indrukken om het apparaat met de app te verbinden.
	6. Wacht in de Home Connect app op het mobiele eindapparaat tot het koelapparaat wordt aangegeven.
	7. De instructies van de app volgen tot het proces is voltooid.
	Aanwijzing:

	Signaalsterkte controleren
	1. Toets “alarm” indrukken.
	2. Toets voor keuze koelvak indrukken.
	3. Toets + net zo vaak indrukken tot indicatie temperatuur koelvak SI aangeeft. In indicatie temperatuur vriesvak verschijnt een waarde tussen 0 (geen ontvangst) en 3 (volledige ontvangst).

	Camera's activeren
	1. Toets “alarm” indrukken.
	2. Toets voor keuze koelvak indrukken.
	3. Toets + net zo vaak indrukken tot indicatie temperatuur koelvak CA aangeeft en indicatie temperatuur vriesvak OF aangeeft.
	4. Toets voor keuze vriesvak indrukken.
	5. Toets + indrukken.
	Aanwijzingen
	1. Toets “alarm” indrukken.
	2. Toets voor keuze koelvak indrukken.
	3. Toets + net zo vaak indrukken tot indicatie temperatuur koelvak CA aangeeft en indicatie temperatuur vriesvak On aangeeft.
	4. Toets voor keuze vriesvak indrukken.
	5. Toets + indrukken.


	Home Connect Instellingen terugzetten
	1. Toets “alarm” indrukken.
	2. Toets voor keuze koelvak indrukken.
	3. Toets + net zo vaak indrukken tot indicatie temperatuur koelvak rE aangeeft en indicatie temperatuur vriesvak OF aangeeft.
	4. Toets voor keuze vriesvak indrukken.
	5. Toets + indrukken.


	Update van de Home Connect software installeren
	1. Toets “alarm” indrukken.
	2. Toets voor keuze koelvak indrukken.
	3. Toets + net zo vaak indrukken tot indicatie temperatuur koelvak UP aangeeft en indicatie temperatuur vriesvak OF aangeeft.
	4. Toets voor keuze vriesvak indrukken.
	5. Toets + indrukken.

	Aanwijzing over gegevensbescherming
	Aanwijzing:

	Verklaring van overeenstemming
	U Koelvak
	Koelvak


	In acht nemen bij het bewaren
	Aanwijzing:

	Let op de koudezones in het koelvak
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	De warmste zone
	Aanwijzing:
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	Aanwijzingen

	Chillervak
	W Vriesvak
	Vriesvak


	Maximale invriescapaciteit
	Voorwaarden voor max. invriesvermogen
	1. Circa 24 uur voordat u verse waar inruimt: supervriezen inschakelen.
	2. Houders uit het vriesvak nemen en de levensmiddelen rechtstreeks op de legplateaus en de vriesvakbodem stapelen.
	3. Eerst het bovenste vak vullen met levensmiddelen. Daar worden ze het snelst diepgevroren.
	4. Wanneer het bovenste vak niet groot genoeg is, de resterende hoeveelheid inruimen in het vak eronder, te beginnen rechts vooraan.
	5. Verse levensmiddelen zo dicht mogelijk bij de zijwanden invriezen.


	Vriesvermogen volledig benutten
	Inkopen van diepvriesproducten
	Attentie bij het inruimen
	Verse levensmiddelen invriezen
	Geschikt voor invriezen
	Niet geschikt om in te vriezen
	Diepvrieswaren verpakken
	1. Levensmiddelen in de verpakking leggen.
	2. Lucht eruit drukken.
	3. Verpakking luchtdicht afsluiten om te voorkomen dat de levensmiddelen hun smaak verliezen of uitdrogen.
	4. Vermeld op de pakjes inhoud en invriesdatum.

	Houdbaarheid van de diepvrieswaren bij –18 °C

	Ontdooien van diepvrieswaren
	Attentie!
	= Ontdooien
	Ontdooien

	D Schoonmaken
	Schoonmaken
	Attentie!
	Beschadiging van het apparaat en de uitrustingsonderdelen vermijden.
	1. Apparaat uitschakelen.
	2. De stekker uit het stopcontact trekken of de zekering uitschakelen.
	3. Levensmiddelen eruit halen en op een koele plaats bewaren.
	4. Indien aanwezig: Wachten tot de rijplaag is ontdooid.
	5. Het apparaat schoonmaken met een zachte doek en lauw water met een scheutje pH neutraal schoonmaakmiddel.
	Attentie!
	6. Deurafdichting afvegen met schoon water en goed afdrogen.
	7. Apparaat weer aansluiten, inschakelen en levensmiddelen erin leggen.




	Schoonmaken van het interieur
	Camera
	l Luchtjes
	Luchtjes
	1. Apparaat uitschakelen met de Aan/Uit-toets )".
	2. Alle levensmiddelen uit het apparaat halen.
	3. De binnenruimte reinigen.~ "Schoonmaken" op pagina 129
	4. Alle verpakkingen reinigen.
	5. Sterk ruikende levensmiddelen luchtdicht verpakken om luchtjes te voorkomen.
	6. Apparaat weer inschakelen.
	7. Levensmiddelen inruimen.
	8. Na 24 uur controleren of er opnieuw luchtjes zijn ontstaan.

	9 Verlichting
	Verlichting
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	Geluiden
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	Voorkomen van geluiden
	3 Storingen, wat te doen?
	Storingen, wat te doen?
	Controleer aan de hand van deze tabel of u de storing zelf kunt verhelpen, voordat u de klantenservice belt.
	De temperatuur wijkt erg af van de instelling.
	Geen enkele indicatie brandt.
	Indicatie brandt.
	Het apparaat koelt niet, de indicatie en de verlichting branden.
	De indicatie knippert, het alarmsignaal klinkt en toets “alarm” brandt.
	Volledig automatische ontdooiing werkt niet meer; de ingestelde temperatuur wordt niet bereikt.
	Camera's maken geen foto's.
	Camera's maken onscherpe foto's.
	Cameralenzen beslagen
	Indicatie energiebesparingsmodus knippert in de Home Connect modus.
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